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Fabrikantai Orguiznajasi 
Kovai Prieš Administraciją

TUO TIKSLU CHICAGOJ, 
SUŠAUKTA KONFEREN

CIJA.

Jau 35 mėsos kompanijos iš
ėmė indžionkšinus prieš 
Washingtono valdžią.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
įvyko fabrikantų pasitari
mas dėl “bendro fronto” 
prieš valdžią. Iš tos konfe
rencijos paaiškėjo, kad ka
pitalistai organizuojasi at
kakliai kovai. Patys pirmieji 
prieš valdžią sukilo mėsos 
produktų gamintojai. Paskui 
prieš ją stojo didžiųjų malū
nų korporacijos, o dabar da 
prisidėjo ir medvilnės apdir
bimo kompanijos. Tai vis 
tos įmonės, kurios apdirba 
žemės ūkio produktus — gy
vulius, javus ir bovelną. Jos 
nori nusikratyti taip vadina
mų “processing tax’ų,” ku
riomis jas apdėjo žemės u- 
kiui kelti administracija 
(AA A). Tai yra apdirbimo 
mokesčiai, kuriuos tie pra
monininkai turi mokėti ūki
ninkų paramai. Pavyzdžiui, 
kuomet skerdykla pasker
džia kiaulę, tai nuo kiekvie
no svaro mėsos ji turi užmo
kėti valdžiai nustatytą mo
kesnį, kuris paskui eina že
mės ukiui kelti. Tas mokes
nis vadinasi “processing 
tax,” kas lietuviškai reiškia 
apdirbimo mokesnį.

Audimo fabrikantai turi 
mokėti tokį apdirbimo mo
kesnį už bovelną, o malūnai 
už javus, kuriuos jie mala.

Dėl tų mokesčių yra iškel
ta jau visa eilė bylų valdžiai. 
Kompanijos reikalauja, kad 
tuos pinigus valdžia joms 
grąžintų, nes tokie mokes- 
niai esą nekonstituciniai. 
Kiek teko Washingtone su
žinoti, tokių bylų esą užves
ta jau 26.

Bet pakol Vyriausis Teis
mas šitas bylas išspręs, fab
rikantai nori “indžionkšinų” 
keliu uždrausti valdžios 
kolektoriams reikalauti iš jų 
mokesčių. Chicagoje jau 35 
mėsos kompanijos apsirūpi
no tokiais “indžionkšinais.”

General Mills korporaci
ja, kuri savo malūnuose su
vartoja milionus bušelių ja
vu. taipgi iškėlė prieš val
džią panašią bylą, o pakol ji 
bus išspręsta, kreipėsi į teis
mą reikalaudama “indžion 
kšino” prieš mokesčių rinkė 
jus.

Tą patį daro ir audekli 
nės. Amoąjceag Manufactur- 
ing Company, didžiausia 
medvilnės audimų firma vi 
šame pasauly, reikalauja sa 
vo byloj, kad valdžia grą 
žintų jai $2,500,000, sumo
kėtų už medvilnės apdirbi
mą.

Washingtono žiniomis, 
AAA yra surinkusi tokiais 
mokesčiais iš įvairių fabri 
kantų jau $900,000,000. Ir

Anglija Reikalauja 
Japonijos Pasiaiš

kinimo.
Paskutinėmis dienomis 

pasklido gandų, jog Japoni
ja pastačiusi Kinijai reikala
vimą, kad visų valdininkų 
paskirimas šiaurės Kinijoj 
butų daromas su Japonijos 
sutikimu; kad jai reikalau
jant valdininkai butų atsta
tomi ir jų vieton skiriami ki
ti, Japonijos nurodyti. Ang
lija tais paskalais labai susi
domėjo ir nusiuntė Japoni 
jai paklausimą, ar tie gan
dai pamatuoti, ar ne; jeigu 
pamatuoti, tai Japonija turi 
pasiaiškinti, kokiais sumeti 
mais ji nori kontroliuoti Ki
nijos valdininkų skirimą.

Vaitkus Gali Išskris
ti Šią "Sąvaitę.

Leidžiant “Keleivį” į spau
dą, iš New Yorko atėjo ži
nių, kad visi lakūno Vait
kaus pasiruošimo darbai jau 
užbaigti. Lėktuvo motoro, 
propelero ir kitų dalių per
žiūrėjimas ir patikrinimas 
taipgi užbaigtas. “Lituanica 
Antroji” galinti pakilti oran 
bet kurią valandą, kaip tik 
bus užtikrintas geras*oras 
virš Atlanto. Taigi galimas 
daiktas, kad kuomet skaity
tojai skaitys šią žinią, Vait 
kus bus jau Lietuvoje, arba 
kelionėje. Nuskristi jam iš 
New Yorko į Kauną užteks 
26 valandų, jeigu viskas klo
sis gerai. Kaunas laukia jo 
su didžiausiom iškilmėm. 
Kaip . tik jis pasieks Klaipė
dą, Kaune jau pradės staug
ti fabrikai ir skambint baž
nyčių varpai.

Organizuojami Dar- Unijose Nesutikimai
bininkų Kompaktai.

Spring Lake miestelyje, 
New Jersey valstijoj, pereitą 
sąvaitę susirinko iš 25 valsti- 
ų delegatai pasitarti dėl va

dinamųjų “darbininkų kom- 
)aktu.” Kompaktais vadina- 
i tokie reikalai, už kuriuos 
artininkai susitaria kovoti 

jendromis jėgomis. Šitoj 
conferencijoj buvo svarsto
mi trys svarbiausi kompak
tai, būtent:

1. Algų minimumo nusta
tymas.

2. Vaikų darbo panaikini
mas.

3. Darbo valandų aprube- 
ziavimas.

Konferencija pasisakė už 
30 valandų darbo sąvaitę. 
Jeigu kur ir gali būt dirba
ma ilgiau, tai visgi ilgiausis 
darbo laikas negali būt il
gesnis kaip 40 valandų į są
vaitę.

Šitie reikalavimai turi būt 
pripažinti ir užtvirtinti at
skirų valstijų įstatymais. Ir 
todėl darbininkai turi visur 
to reikalauti.

Plieno Darbai Tru
putį Pagerėjo.

Plieno pramonės magazi
nas “Steel” rašo, kad per 
pirmutinį šių metų pusmetį 
visa plieno pramonė Jugti 
nėse Valstijose išdirbo tik 
46 nuošimčius to, ką turėtų 
išdirbti eidama pilną laiką. 
Tai reiškia 1 nuošimtį ma
žiau, negu pernai tuo pačiu 
aikotarpiu. Bet šių metų 
>irželio pabaigoje darbų 
artimas plieno pramonėj 
jau lyg ir apsistojo. Pereitą 
sąvaitę darbai net pakilę 
pusantro nuošimčio.

Dėl Komunistų.
Amerikos Darbo Federa

cijos vice-prezidentas parei
škė tos organizacijos prezi
dento Greeno vardu, kad 

ederacija atimsianti earte- 
į toms unijoms, kurios pri
ima komunistus savo na
riais. Kai kuriose unijose tas 
pareiškimas iššaukė dideli 
pasipiktinimą. Ir tas pasi 
piktinimas yra gerai pama- 
uotas, nes Amerikos Darbo 
ederacija skaito save gry

nai ekonomiška organizaci
ja, į politiką visai nesikiša ir 
politiniai narių įsitikinimai 
jai neturėtų rūpėti. Taigi, 
tuomet jos viršininkai išei
na viešail prieš komunistus, 
ai išrodo, kad jie čia patai
kauja reakcijai, kuri dabar 
orieš komunistus veda di
džiausią kovą. Smerkdamas 
;okį Am. D. Federacijos vir
šininkų pareiškimą, tarptau
tinės kailiasiuvių unijos pre
zidentas Pietro Lucchi aną 
dien New Yorke pasakė: 
“Pakol unijos nariai moka 
savo duokles ir užsilaiko 
kaip unijistams pridera, mes 
negalim prieš juos nieko 
veikti. O kokių jie yra poli
tinių įsitikinimų ir ką jie da
ro už unijos ribų, tai ne uni
jos dalykas.”

Jieva Coo Mirė Elek
tros Kėdėj.

New Yorko Sing Sing ka
lėjime pereitą sąvaitę elekt- 
os kėdėj buvo nužudyta Jie

va Coo, 43 metų amžiaus 
inksmos užeigos savininkė. 
Po jos, elektros kėdėn buvo 
pasodintas ir nužudytas jos 
sėbras, gengsteris Scarnici. 
Jiedu buvo pasmerkti mirti 
užtai, kad apdraudė darbi

f*ngliakasių Streikas Vėl 
Atidėtas Vienam Mėnesiui

TUO TARPU MANOMA 
PRAVESTI GUFFEY 

BILIŲ.
Atmetė New Yorko
Majoro Planą Elek

tros Įmonei. i Šį panedėlį 450,000
New Yorko majoras La "M iau 

Guardia buvo sumanęs pa- darbą kasyklose, 
įinką Wrightą $12,000 su- statyti municipalinę elekt- Birželio mėnesį pasibaigė 
mai, paskui užmušė jį kuju įjros įmonę šviesai ir pajėgai minkštosios anglies kasėjų
ralyą, paguldė lavoną ant Į gaminti. Projektas buvo ap- sutartis su kasyklų kompani- 
kelio ir kelis kartus perva- įskaičiuotas į $45,000,000. jomis ir darbininkai buvo 
žiavo per jį automobilium, pįnigu butų davusi fėderali- jau pasiruošę streikuoti, nes 
kad išrodytų automobiliaus nė valdžia. Bet prieš La Į geruoju negalėjo su kompa- 
ažmuštas. Jiedu tikėjosi gau- Guardijos sumanymą pake- nijomis susikalbėti. Bet Roo- 
i jo apdraudą, $12,000. Bet hė didelį triukšmą dabarti- Į se veltas pasišaukė abiejų
žmogžudystė išėjo aikštėn ir I nės New Yorko elektros pusių atstovus ir patarė pa- 
abudu kaltininkai dabar ne- J kompanijos, kurias kontro- daryti paliaubas iki 1 liepos, 
čeke savo galvų užtai. liuoja Consolidated Gas Co. Jis tikėjosi, kad per tą laiką

Pastebėtina, kad einant nr jų pastangomis majoro angliakasiai galės su kom- 
prie elektros kėdės moteris planas pereitą sąvaitę buvo panijomis susitarti, 
laikėsi saitai ir tvirtai, bet Į atmestas. Bet majoras nema- Bet pasibaigė paliaubų 
;os sėbras, gengsteris Scar-jno pasiduoti. Jisai dabar pa- laikas, o prie sutarties ir vėl 
nici, buvo labai nusigandęs, vesiąs šitą klausimą patiems neprieita. Pereitą subatą jų 
Kai jiedu susitiko mirties I oiliečiams išspręsti referen- į derybos Washingtone galu- 
kambary, ji jam sušuko:|durno keliu. Įtinai iširo. Kasyklų savinin-
‘bcarnici, laikyk savo smak-| ----------------- I kai išvažiavo namo, o ang-

mLE t” ! o dabar su-\Valdžios Skolos Sie-\ liakasių unijos centras pra- 
dėjo diktuoti telegramas į- 
vairiems unijos skyriams,

Kiekvienai galvai Amerikoj 
išpuola po $370 skolų, o 

Anglijoj $991.
Baigianties valdžios apy

a
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KINIJOJ SIAUČIA 
MŪŠIAI.

PILIUKEVIČ1UKAS PA
ŠOVĖ TĖVĄ IR SUMU

ŠĖ MOTINĄ.
Perth Amboy, N. J.—Šio

mis dienomis čia nusižudė

kad šį panedėlį jau butų 
pradėtas streikas.

Iš viso buvo parašyta apie 
6,000 telegramų, kurių iš-

Teofilė Piliutkevičienė,
de siuntinėjimas butų kaštavęs42 vartos metams, Washingto- United Mine ^oi-kers S

metų amžiaus moteris. Poli-|qas pereitų sąvaitę išleido America unija, apje $5,000.
'Simą, Raa ieaei alines i v •

$18,000 UŽ DU PAŠTO 
ŽENKLELIU.

Londone pereitą sąvaitę 
buvo pardavinėjama miru
sio Amerikos filatelisto 
Arthuro Hindo surinkta reti 
pašto ženklų kolekcija. Už 
du Amerikos pašto ženkle
liu, kurie buvo išleisti 1852 
metais Havajų misijai pažy
mėti, štampų rinkėjai besi
varžydami įvarė ir užmokė
ję net $18,000. Abudu paš- 
taženkliai buvo po 2 centu.

PRISIUNTĖ SVETIMO
ŽMOGAUS LAVONĄ.
Waterbury, Conn.—Mur. 

phy šeimyna čia gavo iš Cle- 
velando policijos žinią, kac 
vienas jų šeimynos narys, 
Richard Murphy, buvo tenai 
užmuštas geležinkelio nelai
mėj ir kad jo lavonas esąs 
atsiunčiamas jiems namo 
Kada giminės susirinko 
šermenis ir atidaryta gra 
bas, pasirodė, kad prisiųstas 
yra visai jiems nežinomo 
žmogaus lavonas. O tuo tar
pu Richard Murphy parašė 

labai galimas daiktas, kad jiems laišką, kad jis esąs 
Vyriausis Teismas lieps vi- gyvas ir sveikas Chicagoje. 
sus tuos pinigus fabrikan
tams sugražinti. Pasirodo, SUDEGE ODŲ SANDELIS
kad kapitalistai moka pui- Peabody, Mass. — Pereitą 
kiai savo reikalas ginti. Ko- sąvaitę čia sudegė Lawren- 
dėl darbininkai negalėtų iš ce Leather Co. odų sandėlis 
jų pasimokinti? Nuostolių buvo $10,000.

PARYŽIUJE ĮVYKO PO- 
LITIKIERIŲ DVIKOVA

Anksti pereitos subatos 
rytą Paryžiuje stojo dviko- 
von buvusis policijos virši
ninkas Chiappe ir jo politi
nis priešininkas Pierre Go- 
din. Jiedu šaudėsi iš revol 
vėrių. Šovė po du kartu per 
25 žingsnių atstumą. Buvęs 
policijos viršininkas pasiro
dė esąs geresnis šaulys ir sa
vo oponentą sunkiai sužeidė. 
Dvikova įvyko dėl to, kad 
Godinas aštriai pakritikavo 
buvusio policijos viršininko 
šeimininkavimą.

LIETUVIS SUBADĖ PO
LICIJANTĄ.

Bostoniškis “Traveler’ ra
šo, kad Juozas Vaitkus, 50 
metų amžiaus Worcesterio 
lietuvis, šį panedėlį subadęs 
policijantą MacCarthy, ku 
ris sugavo jį mėtomąją kil 
pa.

Vaitkaus šeimyna gyve
nanti Worcestery prie Mill- 
bury gatvės. Šį panedėlį 
Vaitkus pradėjęs mėtyt per 
langus baldus ir norėjęs pa
degti namą. Tada šeimyna 
davusi žinią policijai. Kai 
pasirodė policmanas, Vait
kus šokęs bėgti per laukus. 
Policmanas nutvėręs jį mė
tomąją kilpa. Vaitkus tada 
drožęs peiliu policmanui į 
nugarą ir sunkiai jį sužeidęs. 
Bet pribuvę kiti policmanai 
Vaitkų suėmė ir nugabeno

Gaunamos iš Kinijos ži
nios rodo, kad tenai po visą 
šalį eina sukilimai ir mūšiai. 
Kelios dienos atgal du dide
li karo laivai Kantono uoste 
norėjo atsimesti nuo Kanto
no valdžios ir pasprukti Į at
virą jurą. Bet jie laiku buvo 
pastebėti ir sausžemio fortai 
tuoj pradėjo Į juos šaudyt iš 
armotų. Laivai atsuko savo 
kanuoles į fortus ir spiaudy- 
dami smarkia ugnimi ryžosi 
prasimušti. Bet vanduo tuo 
tarpu pasitaikė nuslūgęs ir 
abudu laivai nusėdo ant sek
lumos, bet vistiek nesutiko 
oasiduoti ir nesiliovė šaudę. 
Tie patys karo laivai 1933 
metais buvo atsimetę nuo 
Nankino valdžios ir perėję 
Kantono valdžios pusėn; 
dabar gi ir nuo šios nutarė 
atsiskirti. Koks jų tikslas bu 
vo dabar, žinios nesako.

Tuo pačiu laiku Peipino 
(Pekino) mieste sukilo kai 
kurios armijos dalys ir Įvyko 
smarkus mušis su ištikima 
kariuomene. Mandžiuko pa
sieny pradėjo muštis kinie
čiai su mandžiukiečiais. Mū
šy dalyvauja 700 kiniečių 
kareivių.

cija suėmė jos 17 metų am- Prf™\sim3’ nau Nei prezidentas Roosevel-
žiaus sūnų Vladą, nes paaiš- skolos siekia jau L , nei Darbo Departamen-
kėjo, kad jis savo motiną su J $28,700,000. Jeigu tas sko- L Miss perkins
mušę ir po to ji nusižudė. a? reikėtų tuojaus atiduot1, j nežinojo. Jie

ai nuo kiekvienos galvos tu-angliak<ų irReikia pastebėti, kad per 
įereitas Kalėdas tas vaikė-°ut sunnkta po $370. kompanijų derybos eind ge
zas ir su savo tėvu buvo susi-kuri susideda įs te-1 ai ir kad bug gugj^įkyta be
mušęs ir sužeidė jį revolve- ^aik^’.tur6tll streiko. Prezidentas sužino-
rio šuviu. Policija jau tuomet įmokėti $3,700. Žinoma, apie ruošjamą angliaka- 
buvo jį suėmusi, bet motinai aiP išrodo tik teoretiškai. Lių streiką tik pereitą nedėl- 
prašant paleido. Dabar jau raktikoje tas neįvykdoma. dien| kai laikraščių reporte- 
jis turbut neišeis taip leng-l Tačiau Washmgtono val-|riQ1- klabinti in durk
vai. ižios žmonės sako, kad to riai pradėjo klabinti jo duris

.. . ., , . , , ir teirautis, ką dabar šalieskm Amerikos skola nėra Madministracija mano daryti, 
bai didele nes kitos valsty- h. panedėižJ450>000 anglia- 
besnesa daug d.desnę nas-L išeia

Pavyzdžiui, Anglijoj | tokią naujieną<
nusiuntė

NUŠOVĖ MOTERĮ IR 
PATS PASIKORĖ.

Cnailton, Slass. — Šiol, “• • . . .^ , ■ iscuuvo
mietelio pakrašty nesenai S™",3! Kalvai’spuola po Rooševeltas tuoj ____„
apsigyveno Miss Lucy HuntJF^ vasty ess oų. O pa-agentų pasunijosprezi- 
kuri per 10 metų diibo pas 'a??0® ąbmjų vabtybių be- L,enU} kad tas sulai-
tulą Chase’ų kaip namų šei-lygios- Jugtinese ,Va -|kytų streiką skelbiančias te- 
mininkė. Tas Chase anądien Htųo^ visų krašto pajamų le^amas \uo paSu laiku 
atvvko pas ją, peršovė jai ?2’„e„a's !Pelai> buvo apiekuvosujiešltoti kai kurie ka- 
galvą, o paSui Lėjo tvar- m0,000 000,000, arba aplėkę,, aJtetovai> padaryta g
tan ir pasikorė. Kodėl ^1 Vn^lija turėjoTp\e^20%>a,ljo ^nferencija ir nutar-

taip padarė, niekas nežino. ta atidėti angliakasių strei-Tragedijos niekas iš pašali- PaįainiĮ, ar^ą apie f|ar vjenam mėnesiui, bu-
nių nematė; kaimynai girdė-15430 kiekvieimi galvai, 
jo tik šuvius ir nuvykę rado
moteriškę paplūdusią krau
juose, o vėliau rado ir pasi
korusį jos užmušėją.

TROCKIS NORĖTŲ APSI- 
GYVENT ANT SALOS.

tent, iki 31 liepos.
Tuo tarpu tikimasi prave

sti Kongrese senatoriaus 
Guffey bilių, kuriuo nustato
mos taisyklės anglies pra-Trockio draugai Paryžių 

ie sako, kad šiomis dieno-įmonei reguliuoti. Tai busian- 
|mis jisai pasiuntęs Anglijos ti “mažoji NRA” angliaka- 
zaldžiai prašymą, kad leistų Į šių ir kompani jų santikiams

ROOSEVELTAS PASIRA-
Š£ LAIVYNO BILIŲ.

Pereitą sąvaitę preziden
tas Rooseveltas pasirašė 
Kongreso priimtą laivyno bi- 
lių, kuriuo skiriama karo lai 
vyno reikalams $460,000,- 
000.

DU ŠUNES ŠULINY, O 
TREČIAS LOJA.

Topsfield, Mass. — Aplei 
stoj farmoj čia pradėjo at
kakliai loti vienas šuo. Kada 
žmonės nuvyko pažiūrėti, 
pasirodė, kad du kiti šunes
yra įkritę į seną šulinį, šuli- 

ligoninėn. Sakoma, kad jis’nys buvo išdžiuvęs ir abudu
turį nesveiką protą. Į šunes tapo ištraukti.

GARVEŽIO SPROGIMAS 
UŽMUŠĖ 2 VYRU.

Braswell, Ga.—Traukda-| am apsigyventi kurioj nors I tvarkyti. Valdžia tikisi, kad 
mas Southern Railway trau- Anglijos salų tarp Anglijos Į angliakasiams streikuoti ne- 
kinį su prekėmis, pereitą su- ir Francuzijos. Jam geriau, reikės.
batą netoli nuo čia sprogo! ;ia patiktų viena iš tų dvie-1 
garvežis. Du vyrai sprogimu lių: Guernsey, arba Jersey. 
buvo užmušti, o trečias su-1 Dabartiniu laiku Trockis 

randasi Norvegijoj, kur jį Į- 
eido 6 mėnesiams gydytis.

žeistas.

KANADOJ LAIMĖJO 
BERALAI.

Pereitą sąvaitę Kanados I 
provincija New Brunswick 
rinkosi naują legislaturąĮ 
(seimelį). Tos

LI-
MEKSIKA LEIDŽIA PA

BĖGĖLIAMS GRĮŽTI.
Meksikos valdžia išleido 

)ranešimą, kad pabėgę už- 
provincijosĮsienin buvę maištininkai ga- 

legislaturoj yra 48 vietos, ir F į grįžti atgal. Manoma, kad 
43 jų laimėjo liberalai. Kon- [bausmė jiems bus dovanota, 
servativų valdžios partija j jeigu jie pasižadės prieš 
buvo sumušta į skutus. J;| zalstybinio darbo daugiau 
pravedė vos tik 5 savo atsto- Į nevaryti ir klausys konstitu- 
vus. I ei jos.

DETROITE UŽMUŠĖ
NEW YORKO ADVO

KATĄ.
Pereitą sąvaitę Detroite 

banditai plėšimo tikslais už
mušė New Yorko advokatą 
Dickinsoną. Jis buvo vyriau
siojo teismo teisėjo Hugheso 
giminaitis.

Federalinio teismo prisai- 
kintujų suolas New Yorke 
uždraudė įleisti į šią šalį Če
koslovakijoj pagamintą ju- 
Jžių filmą “Ekstaza.” nes 
joje perdaug esą nudizmo.
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MLIETUVOJE RUOŠIASI 
SEIMO RINKIMAMS.
“Talkos” biuras praneša, 

kad dar šiais metais Lietu* 
voje gali įvykti seimo rinki
mai. Matyt, amerikiečiu 
spaudimas, kad seimas butų 
sušauktas, įtikino tautinin
kus, jog geriau bus jį sušau
kus.

Gal tautininkai ir nesi
skaitytų su Amerikos lietu
vių opinija, jeigu jiems ne
būtų reikalinga musų para
ma. Bet ta parama jiems ver
kiant reikalinga. Jų dvasios 
broliai naciai apskelbė jiems 
ekonominį karą, uždarė sa
vo rinkas Lietuvos produk
tams, ir Lietuvos kaimiečiai 
neturi kur parduoti nei savo 
kiaulių, nei žąsų, nei sviesto. 
O kai ūkininkai negali savo 
produktų- parduoti, tai jie 
neturi iš ko ir mokesčių Kau
no ponams mokėti. Tuo tar
pu gi pinigų reikia daug. 
Reikia mokėti valdininkams 
ir kunigams algas. Prie to, 
reikia didinti armiją ir pirk 
ti daugiau ginklų, nes fašis
tiškos idėjos broliai ruošiasi 
pulti Klaipėdą.

Negana visa to, dabar 
kaip tik sukanka terminas 
atmokėti Amerikos lietu
viams apie $2,000,000 Lais
vės Paskolos bonų. Lietuvos 
valdžiai svarbu, kad ameri
kiečiai tos paskolos dabarti
niu laiku nereikalautų. Ji iš
leido net “įstatymą” tai pa
skolai pratęsti. Bet ji su
pranta, kad legaliu žvilgsniu 
tas įstatymas bevertis, nes 
skolininkas pats negali sko
los mokėjimo atidėti toli
mesniam laikui. Todėl, tur 
būt, ji ir mėgina amerikie
čiams įtikti, kad jie su ta pa
skola palauktų. O jeigu susi
darytų gera nuotaika, ame
rikiečiai gal da galėtų ir ki 
tokiu budu Lietuvos valdžią 
paremti.

Dėl to, mums rodos, tauti 
ninkai ir pradėjo galvoti a- 
pie seimo rinkimus. Kai su
sirinks seimas, Amerikos 
lietuviai gal užmirš 1926 me
tų 17 gruodžio naktį ir išties 
savo ranką tos nakties lyde
riams.

Bet “Talkos” biuras, kuris 
praneša žinią apie ruošimąsi 
seimo rinkimams, priduria, 
kad tiems rinkimams esąs 
ruošiamas kažin koks įsta
tymas. Tai reiškia, kad sei
mas norima rinkti jau kito
kia tvarka, negu buvo nu
statyta Steigiamojo Seimo 
priimtoj konstitucijoj.

Jeigu seimas bus renka
mas taip, kaip tautininkai 
“rinko” prezidentą, tai to- 
kiais “rinkimais” Amerikos 
lietuviai nebus patenkinti ir 
jų nusistatymas Lietuvos 
valdžios atžvilgiu nedaug 
pasikeis.

Jeigu Lietuvos valdžia no
ri Amerikos lietuvių pritari 
mo, tai ji turi duoti visiems 
pilnamečiams piliečiams ly
gią teisę rinkimuos dalyvau 
ir būti renkamais. Be to, ji 
turi grąžinti spaudos, žo
džio ir susirinkimų laisvę, 
kad ldekviena partija galėti 
laisvai už savo kandidatus 
agituoti ir kitų partijų blo
gąsias puses išrodinėti.

Jeigu šitokia tvarka sei
mas bus renkamas, tai mes 
Tieabejojam, kad Amerikos 
lietuviai pasveikins Lietu
vos valdžią ir užmirš apie 
praeitį.

“sunkusis automobi- 
autovežimis,” ir da ki-

nis, 
is,” “
aip, bet su troku susigyven- 
a negali. Ot, jis nelimpa prie 
’ų liežuvio, ir gana.

Jie mielai priėmė save 
kalbon tokius barbarizmus 
š anglų žodyno, kaip “fut
bolas,” “golas,” “fiviklioc- 
<as,” “boksas,” “nokautas” 
r “bekonas,” kokių net A- 
merikos lietuvių laikraščiai 
nevartoja, bet “troko” bi
josi.

O tuo tarpu “trokas” yra 
laug žmoniškesnis žodis vi
sais atžvilgiais. Jisai trum
pas ištart ir parašyt, turi lie
tuvišką skambėjimą, duoda
si lengvai musų kalboj links
niuojamas ir ne erzina lietu
viškos ausies.

Ar nevertėtų Lietuvos 
“kalbininkams” apie tai pa
galvoti?

“LIETUVOS ŽINIOS”
APIE ANTRAJĮ SKRI

DIMĄ.

Lietuvos liaudininkų dien- 
-aštis įdėjo savo bendradar
bio J. Šimkaus ilgą ir rimtą 
straipsnį apie “Lituanicą II” 
ir apie tai, kaip “keisti žmo
nės,” kurie vadina save “tik
rais tautininkais,” stengiasi 
antrąjį skridimą sabotažuot

Pažymėjęs, kad orlaivis 
jau New Yorke ir kad Ame
rikos lietuviai jau ne die
nom, bet valandom laukia 
kada “Lituanica II” pakils 
oran, “Lietuvos Žinių” rašy
tojas sako:

“...kenkimo darbą varo du 
keisti žmonės, save vadiną ‘tik
raisiais tautininkais,’ būtent: 
‘Dirvos’ redaktorius Karpus- 
Karpavičius ir ‘Margučio’ re
daktorius Vanagaitis...

“Šiem dviem svarbiausiem 
užsipuolikam prieš ‘ALTASS’ą’ 
ir Įeit. Vaitkų kaikada pritaria 
ir Amerikos lietuviai katalikai, 
kurie susiburiavę aplink ‘Gar
są,’ ‘Darbininką’ ir kitus. Iš es
mės jie nieko šiam antram 
skridimui neturi ko prikišti, 
bet daugiausia juos pykina tai, 
kad šiame organizavimo darbe 
pirma smuiką grojo ‘Naujie
nos,’ o ne ‘Garsas’.”

Vietoj “Garso,” čia turė
tų būt “Draugas,” nes pasta
rasis daugiausia antrąjį skri
dimą ir jo rėmėjus šmeižia.

Toliaus “Lietuvos Žinių” 
bendradarbis pareiškia:

“šitokia nešvari agitacija ir 
kiršinimas pasmerktinas. Jeigu 
‘Naujienos’ su socialdemokratu 
Grigaičiu ėmėsi šio didelio or
ganizacinio darbo, paleisti to
bulą lėktuvą iš Amerikos j Lie
tuvą, tai čia atliktas tikrai di
delis patriotiškas darbas, kas, 
žinoma, pykina ‘tikruosius pa
triotus,’ kurie uzurpavo tautiš
kumo monopolį.

“Bet nežiūrint visų tų kliu
dymų, antrasis skridimas į- 
vyks, matyt, juo didesniam ‘ti
krųjų patriotų’ pykčiui.”

Kiek mums teko girdėti, 
Vaitkus norėjo išskristi jau 
pereitą sąvaitę, bet oro biu
ras iš Washingtono jam vis 
nepataria kilti.

Galimas daiktas, kad kuo. 
met skaitytojai skaitys šiuos 
žodžius, jte bus jau išskri
dęs.

KODĖL NE “TROKAS”?
Lietuvos spauda ir žmonės 

turi daug vargo su troko pa
vadinimu. Jie negali jokiu 
budu surasti tam padarui 
tinkamo vardo. Jie links- 
ftigoją ji xwaigi “sunkveži-

t;

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai lr Žmonėm

šio vaizdelio kairėj parodyti nauji triobesiai, pastatyti tarptautinei parodai, kuri dabar vyks
ta San Diegą mieste, Californijoj. Dešiniame kampe iš viršaus matyti naujas francuzų laivas 
“Normande,” kuris šiomis dienomis buvo pirmu kartu atplaukęs New Yorkan; jis yra didžiau
sis jūrių garlaivis visame pasauly. Apačioje, dešiniame kampe, yra 13 metų amžiaus mergaitė, 
Clara Mohler, kuri Washingtone laimėjo pirmutinę dovaną—dvi plakas ir $500 pinigais—už ge- 
riausĮ anglų kalbos “spdinimą.”

pasibaigia. Orženikidzė taip pat 
patekęs i kažkokias pinkles.

“Maža to, švedų ir suomių 
spauda praneša apie dar dides
nius Įvykius: esą, gauta iš Ma
skvos žinių, kad ten esanti su
laikyta Lenino žmona, našlė 
Krupskaja Uljanova.

“Leta oficiališkai praneša iš 
vokiškų šaltinių, kad Tiflise 
pradėtas tardymas Užkaukazės 
sov. respublikos nario Elijavos.

“Jei tai tiesa, kas rašoma, 
tai SSSR vėl pergyvena kaž
kokią vidaus revoliuciją. Buvo 
Trockio akcija, vėliau Zinovje- 
vo su Kamenevu, dabar Enuki- 
dzės ir kitų.”

Teisybę patirti apie Rusi
ją sunku dėl to, kad tenai 
nėra spaudos laisvės. Visi 
laikraščiai tenai priklauso 
valdančiai partijai; kas tai 
partijai nemalonu, jie nepa
rašo. Šitokiose sąlygose vi
suomet plinta įvairus gan
dai.

GANDA1 APIE NEPAPRA
STUS ĮVYKIUS SOVIE

TUOSE.
“Lietuvos Žinios” rašo: 
“Sovietų spauda oficiališkai

pranešė apie pašalinimą iš par
tijos žymaus bolševikų partijos 
veikėjo Enukidzė, kuris ligtol 
ėjo svarbias atsakingas parei

“Dabar užsienių spauda rašo, 
kad vienu Enukidzė įvykiai ne-

MIČIURINAS-RUSŲ BURBANKAS.
Keliatas metų atgal Ame- Jo veikalas “Kaip Augme

nys Yra Mokomi Žmogui 
Dirbti” (How Plants Are 
Trained To Work For Man) 
susideda iš 8 tomų.

rikoje mirė Luther Burbank, 
pagarsėjęs visame pasauly 
savo eksperimentais augme
nijos srity. Gimęs Massachu
setts valstijoj ir baigęs čia Beveik tuo Dačiu laiku ant 
Lancasterio Akademiją,'. f
jaunas Burbankas atmetė!?6 ^Vi. • n , ,
bažnyčios pasakas, buk aug- • kaiP Burbankas.
menvs ir visas Darulis esąs! Tai buvo rusas’ Mlclurinas»
Dievo sutvertas ir buk sU? mV* įk ®°,mis «en°- 
nas žmogus negalįs Dievo' mis, susilaukęs 81 metų am- 
kurybos pakeisti. Burbankas
įsitikino, kad pasaulis yra ne 
Dievo kūrinys, bet evoliuci
jos padaras. Jis pradėjo da
ryti bandymus, ir pasirodė, 
kad ištikrųjų viskas darosi 
evoliucijos keliu. Tik duok 
tinkamas sąlygas, o evoliu
cija padarys ką tik nori. Jei 
kur tinkamų sąlygų nėra, 
žmogus kartais gali jas pats 
pagaminti. Ir Burbankas

likti — arba. tikriaus pasakius, 
užbaigti.”

Šitoj “Naujienų” laidoj y- 
ra ir labai vykusi karikatūra 
tiems kenkėjams pašiepti. 
Per gražią lygią pievą zvim
bia didelis, aštrus plieno dal
gis. Taį ANTRAS SKRIDI
MAS. Prieš tą dalgį šoką 
žiurkės, varliukščiąi ir kito
kie gyviai. Tai “vanagaiti- 
niai,” “bimbiniai,” kunigi
niai ir jiems panašus sutvė- 
mai. Vieni jų guli jau be 
vuodegų, kiti bus gal per
skrosti pusiau, o plieno dal
gis sukasi net švilpdamas.

SPECIALĖ “NAUJIENŲ” 
LAIDA.

“Naujienų” 150-tas nume 
ris išėjo žymiai padidintas, jįtuo 
24 puslapių, ir gausiai iliust
ruotas antrojo skridimB rė
mėjų atvaizdais. Tai specia
lė laida antrojo skridimo 
darbų apžvalgai.

Kalbėdama šituo reikalu, 
“Naujienų” redakcija pažy
mi, kad—

“šis darbas nebuvo vienos 
srovės arba kokios nors mažos 
grupės. Į jį buvo Įtraukta labai 
platus musų visuomenės sluok
sniai. Trumpam reikalui pas 
mus kartais susitelkia Į daiktą 
ir didesnės minios, negu tos, 
kurios rėmė trans-atlantinį 
skridimą; bet taip ilgam ir 
komplikuotam darbe, kaip šis, 
toks didelis skaičius žmonių 
dar, tur būt, pas Amerikos lie
tuvius nėra dalyvavęs.”

SLA. KUOPOS PROTES
TUOJA

“Tėvynė” rašo, kad SLA. 
kuopos ir net apskričiai grie
žtai stoja prieš siuntimą 
SLA. delegatų į “pasaulio 
lietuvių kongresą” Kaune.

“Tėvynė” tas kuopas ba
ra. Sako, dalyvauti tame 
“kongrese” būtinai reikia.

O mes manome priešin
gai. Mes manome, kad kuo
pos turi daug daugiau senso 

klausimu, negu cent
ras. Iš to “kongreso” Ameri
kos lietuviams bus tiek nau
dos, kiek iš ožio pieno. Juk 
ir patys “kongreso” sumany
tojai nežino, kam jie jj šau
kia. Tai matyt labai aiškiai 
iš jų nustatytos dienotvar
kės tam “kongresui.”

Ar gi tai išmintinga Susi
vienijimui siųsti tenai savo 
delegatus ir eikvoti organi
zacijos pinigus?

“Tėvynė” nori nuraminti 
kuopas, kad delegatų kelio
nė busianti apmokėta iš 
“tautiškų centų.” Bet ar gi 
“tautiški centai” ne Susivie
nijimo pinigai? Kodėl jų ne
įtraukti į lėšų fondą, j kurį 
nariai dabar turi mokėti 
“ekstra nikelius?”

Lietuvoje Steigiamas 
Ginklo Fondas.

Beveik kasdien visų kraš
tų spaudoje skaitome įvai
rias mintis ir dažnus prane
šimus apie valstybių ginkla
vimąsi. Net didžiosios vals
tybės, kurioms karo, rodos, 
nebūtų ko bijotis, ginkluoja
si, didina savo kariškas jė
gas ir visus krašto gyvento
jus ruošia krašto gynimui.

Tokios įtemptos padėties 
akyvaizdoje, Lietuva negali 
pasilikti rami ir laukti nepa
tikrinto rytojaus. Tiesa, Lie
tuva niekam karo nepa
skelbs ir nepuls, tačiau val
džia nori būt gerai apsigink
lavus.

šiam pasiruošimui verčia
mi visi Lietuvos gyventojai. 
Tuo tikslu visame krašte ge
gužės 26 dieną ir buvo su
ruošta kariuomenės ir vi
suomenės susiartinimo die
na. Negana to, sumanyta į- 
steigti ginklo fondą. Jo pa
galba, Lietuvos kariuomenė 
bus daugiau apginkluota. 
Visuomenė yra kviečiama 
aukoti sunkiai uždirbtų pini
gų dalį kariuomenės ir šau
lių apginklavimui.

Norima sudaryti tam tikrą 
bendrą visuomenės organi
zaciją, kuri rūpintųsi Lietu
vos karo jėgos stiprinimu. 
Kaune numatomas tokios 
organizacijos centras, o mie
stuose ir miesteliuose mano
ma įkurti tam tikrus ginklo 
fondo komitetus. Tsb

pradėjo dirbti su evoliucija. 
Jis kergė vienos rūšies aug
menis su kitomis rūšimis ir 
taip kūrė visai naujas rūšis, 
kurių kunigų Dievas nei ma
tyt nematė.

Savo bandymais Califor- 
mjoje Burbankas išvystė 
daugybę visai naujų vaisių, 
daržovių ir gėlių. Šimtus ki
tų jisai pagerino. Visa kuni
gija su visomis savo bažny
čiomis ir mokyklomis per 
šimtus metų nepadarė žmo
nijai tiek naudos, kiek pada
rė vienas Burbankas, visai 
atmetęs kunigų mokslą.

Burbankui mirštant 1926 
metais, jo ūky augo daugiau 
kaip 5,000 įvairių rusių aug
menų ir buvo daroma dau
giau kaip 3,000 eksperimen
tų.

Be to, Burbankas nuola
tos skaitydavo Stanfordo 
universitete pamokas apie 
evoliuciją ir yra parašęs 
daugybę moksliškų knygų.

Mičiuriną galima drąsiai 
pavadinti Rusijos Burban- 
ku, nes jis dirbo toj pačioj 
srity ir su tokiu pat pasiseki
mu.

Per 60 savo darbo metų 
Mičiurinas išaugino daugiau 
kaip 300 naujų augalų rūšių. 
Už savo milžiniškus nuopel
nus mokslui, Sovietų vyriau
sybė buvo apdovanojusi ve
lionį raudonosios vėliavos ir 
Lenino ordenais ir jam su
teikusi nusipelniusio moksli
ninko titulą. Kozlovo mies
tas, kuriame šitas mokslinin
kas gyveno ir dirbo, dar jam 
gyvam esant buvo pavadin
tas Mičiurinsku. Velionis bu
vo Sovietų Rusijos mokslų 
akademijos garbės narys ir 
Čekoslovakijos žemės ūkio 
akademijos narys.

Visi Sovietų Rusijos laik
raščiai deda Mičiurino ne
krologus, plačiai rašydami 
apie tą įžymų mokslininką ir 
drąsų gamtos keitėją, kuris 
savo visą gyvenimą pašven
tė darbininkų masėms. Visa 
eilė akademikų, nusipelniu
sių mokslo veikėjų, techni
kų ir profesorių pažymi, kad 
Mičiurino idėjas dabar jau 
yra priėmę milionai žmonių 
įr tūkstančiai mokslininkų. 
Tos jo idėjos yra tyrinėji
mas toliau įžymiausiose Ru
sijos ir viso pasaulio labora
torijose.

Proso, Kad Amerikos Lietuviai Šįmet Ne
reikalautų Liet. Pask. Bonų Atmokėjimo.

“Naujienos” užsimena ir 
apie tuos lietuvių visuome
nės priešus, kurie visokiais 
budais šitą darbą trukdė ir 
šmeižė. Sako:

“Priešai atakavo transatlan
tinio skridimo darbą ne dėl to, 
kad jie butų sugebėję jį atlik
ti geriau, bet daugiausia iš pik
tumo ir pavydo, kad ne jie ja
me vadovauja. Apsilenkdami 
su paprasčiausiais faktais, jie 
stengėsi nudažyti j Į partyvu- 
mo spalva, idant jų srovių žmo
nės ir plačioji publika jį boiko
tuotų. ŠĮ primityvišką būdą vi
suomenę baidyti jie dar ‘padai
lindavo’ nuolatiniais ‘apgavi
mo’ ir ‘pasipinigavimo’ Įtari
mais.

“Visa tai reikėjo pakęsti ir 
prieš tą moralinį terorą atsilai
kyti. ALTASS valdyba atsilai
kė. ‘Naujienos’ atsilaikė, šim
tai darbuotojų kolonijose atsi
laikė. Todėl darbas buvo pada
rytas. Reikia tikėtis, kad ir 
musų lakūnui Feliksui Vaitkui 
pavyks savo dalį sėkmingai at-

LENKIJOS ŽYDAI TURĖ
JO ĮSITAISĘ PRIVATINI 

TELEGRAFĄ.

Lodzės policija susekė 
plačią aferą, kuri valstybi
nei telegrafo įstaigai padarė 
didelių nuostolių. Kai kurios 
žydų organizacijos ir sąjun
gos Lodzės mieste turėjo ge
rai suorganizuotą privačią 
telegrafo tarnybą, kuri davė 
nemaža pelno. Vienų žydiš
kų sutuoktuvių proga pašto 
valdininkas, kuris atnešė 
sveikinamąsias telegramas, 
pastebėjo eilę kitų telegra
mų. Jis pranešė apie tai, ir 
sutuoktuvių dieną padaryta 
krata iškėlė aikštėn aferą.

NACIAI VĖL NUŽUDĖ
ŽMOGŲ.

Nelegalios raudonųjų ko
votojų komunistinės lygos 
buv. vadui Šulce, kurį nese
nai Hamburgo vyriausias 
tribunolas nuteisė už valsty
bės išdavimą, žmogžudystes 
ir pasikėsinimą nužudyti, 
buvo įvykdyta mirties baus
mė.

TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
TROKĄ.

Važiuojant skersai gele
žinkelį, Ludenburgo mieste
ly, netoli Bostono, pereitą

FRANCUZIJOS GRAŽUOLfi.

Talkos” Biuras, kuris tei
kia Amerikos lietuvių laik
raščiams žinių iš Lietuvos, 
prašo, kad amerikiečiai šį
met nereikalautų Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų atmo- 
kėjimo.

Štai jo laiškas amerikie
čiams:

Šįmet liepos 1 dieną suei
na 15 metų, kuriems buvo 
pas amerikiečius lietuvius 
1919—1921 metais užtrauk
ta vadinama Laisvės Pasko
la, iš viso apie 1,840,000 do
lerių. Tai gi nuo liepos mė
nesio 1 dienos Lietuvos iž
das turi prievolę pradėti tos 
paskolos bonų išpirkinėji- 
mą. Išpirkinėjimui laikas y- 
ra Įstatymu numatytas iki 
1945 metų liepos mėn. 1 d. 
Vadinasi, kas patieks Lais
vės Paskolos bonus apmokė
jimui laike ateinančių de
šimties metų, jie bus tam ir 
apmokėti. Naujai priimtu į- 
statymu, vėliau patiekti 
siems bonus bus mokami 
taip pat ir 5 nuoš. palūkanų. 
Tik palūkanos bus mokamos 
vieną kartą per metus, po 
liepos 1 d., už praėjusius me 
tus; reiškia kas patieks bo
nus apmokėti, pavyzdžiui, 
1936 arba 1937 metais po 
liepos 1 d., tai gaus ir už vie-

laiką, ypač, kad šįmet jų 
kuomažiausiai butų patiek
ta. Mat, šįmet Lietuva turi 
ypatingų finansinių sunku
mų, kurie yra kilę ne tiktai 
dėl pasaulinės ekonominės 
krizęs, bet ir dėl ūkiško karo 
su Vokietija, o dar labiau 
dėl to, kad Lietuvai jau teko 
ir toliau tenka stiprinti savo 
saugumą — kariuomenę pa
didinti, ją stipriau, moder- 
niškiau apginkluoti. Tuo bu
du, kas šįmet Laisvės Pasko
los bonus nepatieks apmo
kėjimui, lai žino, kad tie pi
nigai eis Lietuvos saugumo 
bei gynimo sustiprinimui. O 
po 2-3 metų patiekęs gaus 
pilną bone nurodytą sumą ir 
su 5 procentais palūkanų.

SOVIETAI MINĖJO KIJE
VO PALIUOSAVIMĄ.

Penkiolika metų atgal tą 
miestą buvo užėmę lenkai.

Sukako jau 15 metų, kaip 
rusų bolševkų armija išmu
šė lenkus iš Kijevo. Todėl ši
tos sukaktuvės dabar buvo 
švenčiamos visoj Ukrainoj. 
Įvairiuose Ukrainos mies
tuose ir kaimuose ta proga 
buvo surengta susirinkimų, 
mitingų ir ekskursijų.

“Pravda” savo vedamaja
me rašo: “Ukrainos darbi- 

liūs ar dvejus met^‘praen: .bendradarbiaudami
su kitais Sovietų Rusijos 
darbininkais, sukurė galin
gą Sovietų valstybę. Ukrai
na dabar pavirto žydinčiu 
kraštu. Karo žaizdos apgy-

tus, kartu su suma. Procentų 
mokėjimo tvarka pakeista 
dėl to, kad nuo šių metų lie
pos 1 dienos prie bonų jau
nėra tolimesniam laikui pro- , , , . „ . .. ..
'centams mokėti nukerpamų' įytos, bet neužmuštos. Vo- 

; kietuos ir Lenkijos fašistai 
i * Įrengia naują puolimą prieš
‘ Ir tolimesnis procentų mo- sovietišką Ukrainą. Didi So- 
kėjimas nustatytas todėl, vietų patriotizmo demonst- 
kad vėliau apmokėjimui pa- racija, kuria ukrainiečiai 

čia matome Gisellę Previllę, tiekusieji bonus neturėtų pabrėžė savo išsivadavimosąvaitę buvo sudaužytas tro
kas, kuris vežė 7 tonus lentų, 16 amžiaus paryžietę, kuri skriaudos. O Lietuva labai iš lenkų okupacijos 15 metų 
ir užmušti juo važiavę du tavo išrinku šių metų Francu- yra reikalinga, kad bonų ap- sukaktuves, yra aiškus atsa- 
darbininkai. zii°3 gražuole. mokėjimas tęstųsi ilgesnį kymas priešų užgaidoms.”
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KAS SKAITO, RA90 

TAS DUONOS NEPRAiO

WORCESTERIO LIETUVIAI IR
AVIACIJOS DIENOS PASEKMES.

KAIP KAS BROOKLYNE REME ANT
RAJĮ TRANSATLANTINĮ SKRIDIMĄ.

M Liet.” peckeliai ap
šmeižė rengėjus ir išlupo 

$80.00.

Iš birželio 8 d. minėtas 
lapelis rašo, kad lakūnas 
Vaitkus ir jo menedžeris 
Grigaitis buvo Worcestery 
ir kad juodu atvežė automo
bilium J. G. Gegužis. Toliau 
jis rašo, kad Grigaičiui buvo 
daromi visokie užmetimai ir 
buk jis butų gavęs gerai j 
kaili, bet lakūnas Vaitkus už 
jį užsistojo ir paliko svei
kas ; o J. Gegužis buk vargu 
pasprukęs ant šaligatvio, 
kad nepapultų į pirtį ir ne
būtų išvanotas.

Worcesterio lietuviai ži
no, kad “A. L.” yra nedake- 
pėlių lapas ir niekas domės 
į jį nekreipia, tačiaus negali
ma tokiems pliuškiams leis
ti, kad jie tokioj šviesoj pa
statytų V. V. Sąjungos žmo
nes.

Tikrenybėje dalykas buvo 
taip: Atvažiavus P. Grigai
čiui ir lakūnui Vaitkui į 
Worcesterį, V. V. Sąjunga, 
kuri rengė aviacijos dieną 
Worcestery, sušaukė ant 
greitųjų susirinkimą į Lietu
vių Piliečių Kliubo svetainę. 
“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis plačiai paaiškino 
apie įrengimus “Lituanicos 
II,” apie visas kliūtis, kurios 
susidarė su įvairiomis fir
momis ir priežastis, dėl ko 
lakūnas negalėjo dalyvaut 
aviacijos dienose. Paaiškini
mą išklausė V. V. Sąjungos 
draugai labai ramiai. Neku- 
rie davė kaikurių paklau
simų, ir susirinkimas tęsėsi 
apie 4 valandas gražiausioje 
sątaikoje.

J. Gegužį Worcesterio lie
tuviai, o ypatingai V. V. Są
jungos komitetas pažįsta per 
ilgus metus, jis visą vakarą 
išsėdėjo susirinkime ir buvo 
pas worcesteriečius mylimas 
svečias. Ir prieš susirinkimą,

Iš Chicagos Padan
ges.

Adv. Vaičiaus byla bus na
grinėjama antru kartu.
Pereitą sąvaitę Chicagos 

lietuviai dideliu susidomėji
mu Jaukė adv. Vaičiaus by
los rezultatų. Jis buvo tei
siamas dėl Kelly testamento 
suklastavimo, apie ką jau 
buvo “Keleivy” savo laiku i 
rašyta. Taigi chicagiečiai į- 
domąvo, ar teismas pripa
žins jį kaltu, ar ne. Bet pri- 
saikintujų suolas negalėjo 
šituo klausimu susitaikyt ir 
teisėjas “džiurininkus” pa
leido. Dabar prokuroras sa
ko, kad jis kelsiąs bylą prieš 
adv. Vaičių iš naujo. Reiš
kia, bus išrinkta nauja 
“džiurė” ir turės iš naujo 
spręsti, ar lietuvių advokatas 
dėl to testamento kaltas, ar 
ne.

Kaip “Keleivio” skaityto
jai gali atsiminti, dėl to tes
tamento suklastavimo buvo 
areštuota ir daugiau lietu
vių, būtent, graborius Bag
donas, jo padėjėjas Radys, 
kun. Zalinkevičius (Zalink), 
viešbučio savininkė Butma
nienė ir da pora asmenų. 
Butmanienė tvirtino, kad 
tasai misteriškas Kelly, ku
ris mirdamas paliko įvai
riuose bankuose apie $150,-1 
000, buvęs jos vyras ir gyve- į 
nęs su ja ilgus metus, kad ir • 
be šliubo, taigi jo palikti pi
nigai turi tekti jai. Taip ir 
tame testamente buvo paša-Į 
kyta. Bet kaip dabar proku
roras tvirtina, tas testamen
tas buvęs padarytas jau po 
Kelly mirties.

BOSTON

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į
‘Tribušoniko” Pavidalo Orlaivis.

ir po susirinkimo, visi su juo 
i draugiškai kalbėjosi ir drau
giškai išlydėjo.

Turiu pažymėti, kad “Ke
leivis” Worcesterio aviaci
jos dieną plačiausiai išgar
sino,, nes tą laikraštį skaito 
veik visi musų apielinkės 
lietuviai, ir “Keleivio” leidė
jai už tokį didelį darbą-ne
reikalavo iš rengėjų nei vie
no cento. %

Bet “Am. Liet.” iš tos 
aviacijos dienos puikiai pa
sipelnė. Už 5,000 plakatų, 
paėmė $10, ir už apgarsini
mą savo lapely paskaitė 
$70 su centais. Reiškia V.V. 
Sąjungos komitetas užmokė
jo “A. L.” $80 ir da su cen-' 
tais už tai, kad apšmeižė V. ’ 
V. Sąjungos žmones, kurie 
Worcestery yra žinomi kaip 
geri ir gerbtini lietuviai.

Birželio 20 d. V. V. Są
junga turėjo susirinkimą, 
kuriame nutarė pasiųst $250; 
Vaitkaus skridimui tiesiai į 
New Yorką per Lietuvos 
konsulą. Susirinkime buvo 
kalbama ir apie “A Liet.”, 
kuris neteisingai apšmeižė 
V. V. Sąjungą. Šituo klausi
mu susirinkimas nutarė 
duoti “A L.” tokį paaiškini
mą: “Worcesterio lietuviai, 
kurie įeina V. V. Sąjungon, 
yra visi inteligentiški žmo
nės, jie niekam nekeršija 
kumščiomis ir nieko kumš- 
čiomis neužpuldinėja, nei 
svečių, nei vietinių. Jie 
dirba prakilnų Lietuvai ir vi
su lietuvių labui darbą. Ir 
su “Amer. Liet.” šmeižikais 
jiems nėra pakeliui.”

Tame susirinkime V. V. 
Sąjunga nutarė surengti 
pikniką. Į komisiją išrinkti: 
A. Kriaučialis, A. Janušonis 
ir A. Stočkus. Jiems paves
ta surast tinkamą piknikui 
vietą ir parinkt tinkamiausi 
laiką.

V. V. S. korespondentas,
J. G. Mozuraitis.

Ne gana to, dabar da atsi
šaukė kita moteris su'keliais 
vaikais, kuri sakosi esanti 
teisėta nabašninko Kelly 
žmona, turi vedybų doku
mentus ir reikalauja, kad 
palikti jo tūkstančiai butų 
atiduoti jai ir jos vaikams, 
kaip teisėtiems įpėdiniams.

A. Vanagaitis apsivedė.
Šiomis dienomis Chicago

je apsivedė Antanas Vana
gaitis su Lilija Žilevičiūte. 
Nors žmonės kalbėjo, kad 
jiedu apsivedę jau senai, 
bet “oficialiai” tas paaiškė
jo tik dabar. Chicagiečiai 
dabar juokiasi, kad siųsda
mas “Naujienas” Vanagai
tis turbut norėjo pasidaryt 
sau $25,000 pasogos, bet ne
pavyko.
Reikalauja išmest “Sanda 

ros” štabą iš SLA.
Paskutiniame “Sandaros” 

numery (24), redakcijos 
skyriuje, tilpo kriminalinio 
pobūdžio šmeižtas prieš 
SLA. ir tos organizacijos va
dovybę. Susivienijimo nariai 
Chicagoje tais šmeižtais la
bai pasipiktinę ir reikalauja, 
kad “Sandaros” vedėjai, jei
gu priklauso prie SLA., butų 
iš organizacijos išmesti.

Nelaimingi įvykiai.

Šiomis dienomis automo
bilis užmušė chicagietį Vin
cą Vardingauską. Chicagos 
Bridgeporte vagis įsilaužęs 
į saliunininko Černiausko 
namus sumušė savininką ir 
atėmė $30 pinigų. Chicagos 
užmiesty buvo rastas nebe
gyvas Matas Tamošaitis, 54 
metų lietuvis bedarbis.

Žinių Rinkėjas.

Šitą keistai išrodantį padarą sukurė South Dakotoje amerikieti.- Lcrrin Hansen. Lėktuvo kū
nas padarytas iš ilgos tūbos, kuri pripučiama lengvomis dujomis, kaip zeppelinas. Paskui jis įdė
tas į plieno rėmus, kuriuose aplink tūbą sukasi 1,000 kartų per minutę i “tribušoniką” panaši 
turbina; ji tarnauja vietoj propelero. Išradėjąs mano, kad tas orlaivis galės lėkti 300 mylių per 
valandą, žmonėms sėdėti yra apačioje pritaisytas kambarys.

BROOKLYN, N. Y.
Lakūnas Vaitkus laukia 

įtempęs sparnus.
Leitenantas Vaitkus sėdi 

Floyd Bennetto airporte į- 
tempęs sparnus ir kas valan
dą laukia iš Washingtono ži
nių, kad oro sąlygos jau lei
džia kilti. Gali būt, kad jis 
išskris da prieš liepos mene 
sį.

Mušasi Brazilijos lietuviai.

ALTASS sekretorius Vai-į sti jos buvo atvykęs vienas’ Brazilijos lietuvių spauda 
vada atvyko čionai iš Chica-jasmuo, kuris papasakojo-1^0’. kad.be^Je, slų
gos ir sakosi buriąs Brookly- į Brooklyne, kad Massachu- į ,ketHr.lų mfenesllĮ į®-
ne, pakol išlydės “LituanicąJgetts valstijoj buvo susidaręs tmiai Pestynemis lseJ° 1S &-
II” į didžiąją kelionę.

Keblumas susidarė, kad 
dar trūksta pinigų paskuti
nėms sąskaitoms apmokėti. 
Todėl Brooklynas sukruto 
ir, manau, tuoj reikalingą 
sumą sukels.

LSS. 19 kuopa turėjo susi
rinkimą 25 birželio. Susirin.' 
kimui jau baigianties, atsi-
lankė drg. A. Vaivada ir pa- lietuviai labai prastai užsi-
aiškino, kad reikia da pini
gų. Socialistų kuopa tuoj pa
skyrė $35 iš savo iždo ir $10 
dar sumetė iš savo kišenių 
atskiri draugai.

Paskui drg. Vaivada išėjo,butų taip pasielgęs.—Red.)'susirinkime Luna Parke da- 
pas tautininkus, kurie žade-j " 1 1 " x j..S. Maziliauskas.

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAI
Užmigo Rio de Janeiro lie

tuvių draugija.

Prieš porą metų Rio de Ja Lietuvių kolonijoj Sao
neiro lietuviai suorganizavo Paulo mieste prasidėjo at- Apytikrėmis žiniomis apie 
kultūrinę draugiją “Vilnis.” j kakli kova tarp konsulo Ma- '. 1,000 lietuvių stalių ir šiaip 
Rio lietuvių kolonija labai čiulio ir kunigo Suginto už J baldų dirbtuvių darbininkų 
išsklaidyta, taip kad jokios j vadovybę. Konsulas pradėjo dalyvauja šioje kovoje prieš 
progos jiems nebuvo sueiti į;daryti pastangų, kad kun. nesvietišką išnaudojimą, 
vieną vietą, viens kitą pažin- ------------------------ r-------------------------------------------------------
W jieUtŠurėdra^ ZIDORIUS MILIUS NORĖTŲ PARbUOT
surengę keliatą vykusių pa
rengimų, kuriuose dalyvavo 
net svečiai iš kitų kolonijų, 
kaip latviai ir estai. Viena
me parengime buvo atsilan
kę net latvių ir estų konsulai, 
kurie palinkėjo Rio lietu
viams gero pasisekimo kul
tūriniame veikime. Draugija 
buvo išaugusi ir nariais. Bet, 
štai, ir ant “Vilnies” užėjo 
negerovė. Po metų sėkmingo 
veikimo, konsulas Mačiulis 
pasiuntė čia savo šnipą Van
cevičių, kuris atvykęs pasėjo 
tarp “vilniečių” neapykan
tą. Draugijos valdyba susi
bičiuliavo su mačiulninkais. 
Nariai nenorėdami kelti triu
kšmo, pradėjo šalintis iš 
draugijos. Ir šiandien iš 
“Vilnies” nieko nebeliko. 
Valdyba buvo pradėjusi rin
kti aukas pasisamdymui 
nuosavos patalpos. Aukų su
rinkta nemažai. Buvo tokių 
aukotojų, kurie aukavo po 
50—100 milreisų. Bet kur 
tie pinigai dingo, niekas iš 
esančių dar draugijos narių 
nežino.

Tiesa, valdyba daro savo 
posėdžius, bet posėdžiai ma. 
čiuliškos valdybos baigiasi 
kortų lošimu. Narių susirin
kimų nešaukia.

Tai taip musų “Vilnis” 
nusigyveno dėkui Mačiulio 
šnipo misijos. - Vilnietis.

jo tam reikalui paaukoti, bu- Sugintas butų atšauktas Lie- 
tent, pas p. J. Ginkų, pas tuvon. Vienam susirinkime 
D-rą Vencių ir pas kitus. pradėjo abudu kalbėt. Kol 

Kuomet teisingi žmonės prakalbą sakė kunigas, vis- 
remia antrąjį skridimą savo i kas buvo ramu; bet kai atsi- 
darbu ir pinigais, tai atsiran- stojo konsulas, kunigo da- 
da ir šaisterių, kurie stengia- vatkos ji puolė ir norėjo nu
si iš to tik pasinaudoti ar linčiuot. Vos pasisekė išgel-
bent pakenkti skridimui 
skleisdami kiršinančius gan
dus.

vienas komitetas skridimui 
remti ir surengė tam tikslui 
pikniką, tačiau iki šiolei da 
neatsiskaitė. Tas massachu- 
sietis sako: “Komitetas pa
sidalino pelną tarp savęs ir 
vieni pragėrė, kiti pralošė 
ant pokerio.”

Jeigu pasirodytų, kad tai 
tiesa, tai tie Massachusetts

registruotų Amerikos lietu
vių istorijoj. (Mums neteko 
girdėti, kad nors vienas bu
vusių aviacijos dienų komi
tetų Massachusetts valstijoj

Brazilijoj eina kova tarp 
kunigo ir konsulo.

VELNIUI SAVO DUSIĄ.

Kunigams gera proga pa- 
agentauti ir gerą “komi- 

siną” gauti.

Zidorius Milius,

i rasti ir kaip su juo sutartį 
i padaryti. Ir aš nenoriu to už
dvka. Aš sutinku užmokėti| «/ £

v i gerą “komišiną,” jei tik ku-
oc -- ii U ris klebonas galėtų suvesti 

nam 25 gegužes sukako jaui Va1 A ;an ~ i. - J mane su Velniu i pažintį.67 metai amžiaus, da nesu - *
savo gyvenime matęs nei Kunigai sako, kad ir Die- 
pono Dievo, nei Velnio. Aš'vas visko duoda, jeigu karš- 
perskaičiau 136 visokios pa-! tai pasimelsk Kai valdžia 
saulėžiuros knygų ir para- pareikalavo taksų ir pagra- 
šiau 2,393 laiškus įvairiems ;sino parduoti mano stubel- 
žmonėms, besiteiraudamas, ką, tai aš atsiklaupęs pradė- 
ar jie žino ką nors apie Die jau šauktis į Dievą. Mei 
vą ar Velnią, bet niekas ne-į džiausi kas rytas ir vakaras.

Aš,

galėjo man nurodyt, kur ir 
kokiu budu aš galėčiau tas 
esybes pamatyti arba susiži
noti su jomis. Knygose taip
gi niekur nėra apie tai para
šyta.

O tuo tarpu kunigai savo 
pamoksluose nuolatos kalba 
apieaVelnią. Tas ir tas par
davęs Velniui savo dūšią; 
tas ir tas už pinigus nuėjęs 
tarnauti Šėtonui, ir tt.

Taigi aš nutariau parašyti
1 “Keleivį” šį pranešimą, i čioju,.tai gal jis tenai ir yra. 
kad aš irgi norėčiau savo du-!^’eats*menu kas man sakė, 
šią Biesui parduoti, nes rei-Į kad kunigai su Velnio pagal- 
kia pinigų užmokėti valdžiai daro &er3 biznį. Jeigu tas 
mokesčius už namą. Aš su-tiesa, tai prašyčiau, kad jie 
tikčiau ir prie parapijos pri-atsiųstų jį pas mane. 
sirašyti, jeigu tik kuris kuni- Aš laukiu.
gėlis malonėtų man nurody- Zidorius Milius,
ti, kur aš galėčiau Velnią su- Camp Imogene, Wis.

bėt.

gy
vųjų tarpo. Tatai labai kom
promituoja lietuvių vardą 
vietinių gyventojų akyse. 
Dabar ten tapo įkalinti Sa- 
dauskis su Mickaičiu už Ado 
Morozo nužudymą. Geria, 
geria, susipeša ir žudosi. Pa
skui, kapai, kalėjimas ir aša
ros šeimvnoms.

Argentinoje streikuoja 
1,000 lietuvių.

Argentinos sostinėj, Bue
nos Aires mieste, streikuoja 
apie 20,000 stalių. Gegužės 
21 d. masiniame streilderių

lyvavo apie 18,000 žmonių, 
kur kalbėjo šios ir kitų in
dustrijos šakų darbininkų 
delegatai. Vienbalsiai nu
tarta laikytis iki pergalės. 
Vis daugiau ir daugiau dirb
tuvių užsidaro duris, nes 
darbininkai prisideda prie 
kovojančių savo draugų.

f

Net keliai sutino nuo klūpo
jimo. Kur tik ėjau, vis pote
riavau ir vis žiurėjau aukš
tyn, ar neišmes man Dievas 
mašnos su keliais šimtais do
lerių. Bet jokio atsakymo iš 
tenai negavau.

Taigi nutariau jieškoti 
Velnio, kuriam, kaip kuni
gai tvirtina, galima savo dū
šią parduoti ir pinigų gauti. 
Bet nežinau, kur jis gyvena. 
Tiesa, bažnyčion aš nevaikš-

Brooklyn, N. Y.

Nesmagu vartot brangią 
laikraščio vietą polemikai su 
tokiais ponais, kaip Bajoras 
ir jo kolegos (Vitalis ir Ma
tusevičius), bet kitokio budo 
neaiškumams išaiškinti nė
ra. Klausimas čia eina apie 
tai, kas kenkė “Lituanicai 
II,” o kas ne.

“Keleivio” 26-tame nume
ry ponas Bajoras mėgina pa
daryti iš manęs melagį. Mat, 
aš buvau rašęs, kad jo “tri
lypė sąjunga” (iš trijų žmo
nių) kenkė Brooklyno avia
cijos dienai, o jis įrodinėja, 
kad ji netik nekenkusi, bet 
dagi rėmusi “Lituanicos II” 
reikalą. Reiškia, aš melagis.

Bet, ponas Bajore, ar tai 
buvo rėmimas, kai jus sulin
dę į lenkų radio jau paskuti
nę valandą prieš aviacijos 
atidarymą rėkėt, kad tą die
ną nėra jokių kitų parengi
mų, kaip tik jūsų piknikas? 
Juk jus gerai žinojot, kad tą 
pačią dieną Dexter Parke 
buvo piknikas aviacijos nau
dai. Jus tyčia klaidinot vi
suomenę, skelbdami per ra
dio melą, buk aviacijos die
na įvyksianti 2 birželio, trim 
dienom vėliau, kuomet ištik- 
rujų 2 birželio nebuvo jokios 
aviacijos dienos.

Jeigu tamsta, ponas Bajo
re, su savo kolegomis ištik- 
rujų buvot surengę aviacijos 
dieną 2 birželio, tai pasakyk, 
kiek surinkot antrajam skri
dimui pinigų per tą dieną ir 
kur tuos pinigus padėjot?

Savo korespondencijoj p. 
Bajoras nori pasigirti p. 
Ginkaus kreditu. Apie p. 
Ginkų nereikia kalbėti. Jis 
rėmė antrąjį skridimą, kiek 
galėjo. Štai, ir 24 birželio jis 
paaukavo penkinę ir da laiš
ką nusipirko už $2.50. Taigi 
išviso p. Ginkus davė iš savo 
kišeniaus $7.50 antrojo skri 
dimo naudai. Na, o kiek da
vė “rėmėjai” Bajoras, Vita 
lis ir Matusevičius?

Taigi be reikalo tamsta, 
Bajore, lendi už p. Ginkaus 
nugaros ir be reikalo bandai 
jį ginti. Jo niekas nekaltina. 
Antra, jis diktas vyras, tai ir 
be tamstos galėtų apsiginti, 
jeigu butų reikalas.

Tamsta, Bajore, esi skir
tingas tautininkas, negu p 
Ginkus, Tarnas ir Dumčius. 
Jie nesulindo pas lenkus, 
kaip tai padarei tamsta su 
Vitalių ir Matusevičium.

Kaip visi geri lietuviai, 
taip pat Ginkus, Tarnas ir 
Dumčius dirbo ir rūpinosi, 
kad Vaitkus galėtų laimin
gai nuskristi Lietuvon. Ir ga
li būt, kad pakol ši kores
pondencija pasirodys “Ke
leivy,” musų lakūnas jau 
sveikinsis su Lietuvos žmo
nėmis. Džiaugsis tuo visi A- 
merikos lietuviai, bet ar ga 
lės džiaugtis tamstos “trily
pė sąjunga,” kuri per lenkų 
radio mėgino Vaitkaus skri
dimui pakenkti?

Ponas Bajoras teisinasi, 
kad jo “trilypė sąjunga” ne
galėjusi aviacijos dienos 
skelbti, nes ji turėjusi savo 
pikniką, kuris kas metai tuo 
laiku esąs ruošiamas. Todėl, 
jo manymu, ne jie čia pa
kenkė aviacijos dienai, bet 
aviacijos diena pakenkusi jų 
piknikui. Žiūrint jo akimis, 
aviacijos šventė turėjo būt 
ruošiama kitu laiku. Bet ko
dėl gi “trilypė sąjunga” ne
galėjo savo pikniko perkelti 
į kitą dieną? Aviacijos die
nos negalima buvo ruošti nei 
anksčiau, nei vėliau, nes iš 
Chicagos centro tik viena 
diena buvo paskirta*. Be to, 
kitoms dienoms ir parkų ne

KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEOOA

galima buvo gauti, nes visi 
buvo užimti piknikams.

Man nėra reikalo meluoti 
ir dalykus kraipyti. Man ru
pi tik teisybė, kad visuome
nė žinotų, kas kuo yra.

Štai keliatas pavyzdžių, 
kaip tokie “tautininkai,” ku
rie tik dėl biznio tautiškumu 
dengiasi, remia lietuvių 
reikalus. Birželio 24, 25 ir 26 
Vaivada su Tiškevičium nu
ėjo parinkti aukų paskuti
nėms “Lituanicos” sąskai
toms apmokėti. Ką davė to
kie “tautininkai,” kaip Bajo
ras, Vitalis ir Matusevičius? 
Štai, Samuolis drėbė: “Jus 
vagys, apgavikai! Aš nieko 
su lietuviais neturiu ir nieko 
jums neduosiu!” Auguno 
degtinės sandėly buvo išgir
sta tokių pat komplimentų: 
“Apgavikai, suvogėt visus 
pinigus! Aš skaitau ‘Ameri
ką,’ ‘Dirvą’ ir ‘Lietuvį’ ir te
nai rašo tą patį.”

Tai taip pasirodė “tikrieji 
patriotai,” kurie visuomet 
kalba: “savas pas sava jį.”

Tikrais lietuviais pasirodė 
visai nedaug. Štai jų vardai:

Prabaščius Pakalnis pa
aukavo $50, darbininkas ir 
socialistas J. Glaveckas $10, 
Ginkus $7.50, “Vienybė” 
pardavė laiškų už $22, sa- 
liunininkas Kiburys davė $5, 
Šrupskis $3, kurpius Šaukis 
$1, žydelis ką turi degtinės 
ir vyno parduotuvę Roebl- 
ing ir Grandstryčio kertėj 
$1. Tik pagalvokit: žydas 
duoda lietuvių reikalams $1, 
o tūli lietuviai iškoliojo aukų 
rinkėjus “vagimis!” Varpo 
kepykla paaukavo $5 ir nu
pirko už $2.50 laišką. Gra
borius Beliauskas davė $1, 
Kalvelis pirko laišką už 
$2.50, Klinga laišką už 
$2.50, Vikriko mėsinyčia $2, 
graborius Radzevičius $1, 
Šukys $3, Gudienė laišką už 
$2.50, Adomėnas $1, Pupkis 
$5, K. Venckus $5, saliuni- 
ninkas Tautkus $1 ir viena 
neįskaitoma pavartė $1.

Pasiskaityk, ponas Bajore, 
tų aukavusių žmonių pavar
des, o tada žinosi, kas antrą
jį skridimą remia, o kas ne.

Skridimui įvykinti reikėjo 
da $300. Jeigu ne tas»truku- 
mas, Vaitkus butų jau išskri
dęs 29 birželio. Bet nebuvo 
pnigų apmokėti paskutines 
sąskaitas, ir ta “trilypė tau
tininkų sąjungą” darė vis
ką, kad aviacijos dienos ren
gėjai tų pinigų nesurinktų. 
Jeigu ne kenkėjai, Vaitkus 
šiandien butų jau Lietuvoje.

Tai ve, kokie jus “patrio
tai,” ponai Bajoras, Vitalis 
ir Matusevičius!

Frank

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

J. G. — Korespondencijos 
iš Lawrence’o nedėjome, nes 
negalėjome aiškiai suprasti, 
ar joje kalbama apie buvu
sius d-ro Mikolaičio ir adv. 
Bagočiaus debatus, ar apie 
komunistų diskusijas su 
sklokininkais.

A. Birietai. — Tamstos 
pranešimas apie SLA. 4-to 
apskričio pikniką nėra pa
prasta korespondencija, bet 
grynas biznio skelbimas. Ap
skritys ruošia pikniką ne vi
suomenės labui, bet kad pa
sidarius sau pelno, taigi ir už 
skelbimą galėtų paskirti at
lyginimą. Nemokamų skelbi
mų mes negalime dėti, nes 
kiekviena laikraščio eilutė 
mums kaštuoja pinigus.
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Maikio su Tėvu
ŠILTŲJŲ KRAŠTŲ GIRIOS.

Jei kam yra tekę keliauti Į Pavyzdžiui, Indijoje buvo' 
po šiltuosius kraštus, tas ge* toks atsitikimas, kad gyven-į 
rai pažįsta neįžengiamas jr; tojai dėl nuožmaus tigro tu*Į 
milžiniškai dideles atogrąžų rėjo palikti namus ir persi-

„1—Maike, aš per tave mušt žemaitę ir kitus šventuosius.
gavau.

—O kaip tai galėjo atsi
tikti, tėve?

—Ir aš pats nežinau. Nu
ėjau su zakristijonu pas Cip-

0 tu, tėve, supratai, kad Per
kūnas ištikrujų darė stebuk
lus. Tai yra tavo klaida, tė
ve, ir užtai tu gavai mušt.

—Olrait, Maike, tegul jau 
rijoną Kerėplą po bumą iš- , bus tavo teisybė. Ale tu vis- 
sigerti ir radom daugiau pa- tiek paaiškink apie tą Per- 
rapijonų sėdint prie stiklų, kūną daugiau. Ar jis buvo 
Mudu irgi prisėdova. Mat, Dievas, ar pikta dvasia?
prie kumpanijos linksmiau. J _Perkunas, tėve, visuo- 
O prietikio, anai, tellKe(met buvo pats> kas ir 
netrūksta. Visi gerai fyhna įjan(j;en yra. Jis kaip buvo 
ir niekas nenori kitam apsi-. jr ^bėra elektros jėga,
leisti. Užėjo kalba apie cu-;kuri šaudo iš debesų žaibais 
daunas vietas. Tada as pa- įj. skleidžia apkurtinantį 
ėmiau balsą ir pradėjau klp-j trenksmą. Nežinodami kas 
mocyt,.kad senovės lietuvių yra senovės žmonės, jų 
dievas Perkūnas padaryda- (arp€ įr lietuviai, įsivaizda
vo didesnių cudų, negu da 
bartiniai šventieji, ba tu, 
Maike, man pereitą sykį taip 
šnekėjai. Bet Kaip tik aš Per
kūno vardą ištariau, tuoj 
man ir trenkė kažin kas į 
sprandą. Paskui ir kiti ant 
manęs supuolė. Ir visi rėkia, 
kad reikia duot į kailį. Sako, 
vyčių vaisko generolas, o 
taip bedieviškai kalba. Taigi 
matai, vaike, kad per tave 
mano kupra turėjo nuken
tėti.

—Aš nekaltas, tėve, kad 
tu išsišokai kur nereikia.

—Bet kaip gi tenai ištikro 
buvo, Maike? Ar tu šiur, kad 
Perkūnas darydavo cudus?

—Ne, tėve, jis jokių “cu
dų” nedarė.

—Tai kam tu man pirma 
melavai, kad darė?

—Klysti, tėve. Aš tau nie
kados tokių dalykų netvirti
nau.

—Na, tai katras iš mud
viejų dabar dumesnis, Mai
ke: aš ar tu?

—Aš atkartoju, tėve, kad 
aš tau nekuomet nesakiau, 
kad Perkūnas darė stebuk
lus.

—O aš, Maike, galiu pasi- 
bažyt, kad sakei. Dalibuk 
sakei.

—Tu manęs nesupratai, 
tėve.

vo, kad tai yra kokio nors 
dievo galybė. Kai jis supv 
kęs barasi, tada dunda 
griaustinis, o kai jis sušnai
ruoja, tada ugnis žaibuoja; 
kada jis verkia su ašarom, 
tai lija lietus, o kada jis ati 
daro burna ir paleidžia kva
pą, tada kįla vėjas ir audros. 
Lietuviai pavadino tą dievą 
Perkūno vardu ir prasimanė 
visokių stebuklų apie jį. Su 
laiku jie ir patys pradėjo 
tiems prasimanymams tikė
ti, taip kaip krikščionys šian
dien tiki savo Dievo stebuk 
lingumu. Lietuviai tikėjo, 
kad Perkūnas rūsčiai bau
džia tuos, kurie jam nusižen
gia, o kas jį garbina, tuos 
apdovanoja visokiomis ma
lonėmis. Pavyzdžiui, apie 
Kretingą atėjęs į vieną kai
mą prastai apsirengęs vyras 
ir pradėjęs aiškinti, kad Per
kūną reikia garbinti. Bet ka 
talikų kunigai jau buvo kre 
tingiečius prieš Perkūną su
kurstę ir šie norėję tą senį 
pagriebę apmušti. Staiga su
žaibavę žaibai, nusileidęs iki 
žemės debesis ir tas senis iš
nykęs. Po to užėjusi tokia 
perkūnija, kad sudeginusi 
beveik visų kretingiškių na 
mus ir paskandinusi laukus 
su javais. Tik tada kretingiš
kiai supratę, kad tas senis 
buvęs jų senovės dievas Per 
kūnas. Kitą vėl sykį kaimie

Tai kaip tu rokuoji, į išėjęs pažiūrėti savo lau
Maike, ar as galėjau tokį jr susjtikęs nepažįstamą
daiktą sapnuot? ’ - -

—Aš nesakau, tėve, kad

ginas. Ten, tartum dango
raižiai, po 90—130 pėdų 
aukštumo auga lijąnos, lan
kstus, lyg ežerų nendrės, vi
jokliai. O palmės, aprikosai, 
duonmedžiai, kiparisai, visa 

į tat stebina keliauninką. Dar 
labiau tos girios darosi pasa
kiškos, kai žmogus nei su 
kiniu, nei su piuklu negali 
prasiskinti net mažučio ta
kelio į jų gilumas. Žmonės 
jas pavadino šiltųjų kraštų 
neįžengiamomis giriomis. 
Ten kitas pasaulis, savotiš
kas gyvenimas. Tik ne kul
tūringo ir laukinio žmogaus, 
bet žiauraus gyvulio. Jie ten 
viešpatauja, nepaisydami 
jokių įstatymų ir valdžios. 
Juos žmonės vadina baisiai
siais džunglių gyventojais. 
Galingiausieji iš jų bus šie: 
tigras, leopardas, juodoji 
)antera. šie trys “gražuo- 
iai” yra didžiausi džunglių 

viešpačiai. Nuo jų vieno bai
saus ir šiurpą sukeliamo 
criokimo, ūmai sujuda visi 
džunglių žvėrys ir žvėreliai. 
Skubiai pasislepia, arba pa
sitikėdami savimi, stoja drą
siai į žūtbūtinę kovą.

Be jų giriose staiposi dar 
daugybė įvairiausio plauko 
ir pajėgumo žvėrių ir žvėre
ly. Jų gyvenimas ne tiek į- 

domųs, nekreipia žmogaus 
dėmesio.

Sakoma, kad liūtas—žvė
rių karalius, kad jis galin
giausias gyvulių tarpe. Ne. 
Tigras, nors ir mažiau jėgų 
turi, tačiau žmonėms ir gy
vuliams daugiau baimės įva 
ro savo nepaprastu plėšru
mu, klastingumu ir vikrumu 
už liūtą.

Tigras yra kačių giminės. 
Jo kailis puikus, rainas, pri
taikytas prie džunglių auga
lų spalvos, kad ne taip greit 
butų pastebimas. Šiandien 
už tigro kailį moka labai 
brangiai. Tigras medžioja 
dažniausia prieš saulėlydį, 
kai kiti jo bičiuliai ilsisi krū
mų pavėsyje.

Sustaugia sumauroja tig
ras, nuplinta baisaus riksmo 
aidai giriomis, ir visi pabun
da. Beždžionės galvotruk- 
iais, vaikais nešinos, lipa 

į Iijanų,viršūnes ir ten pra
deda triukšmingai loti, kly
kti, į tigrą spjaudyti. Tik le- 
pardas su pantera kelia 

galvas ir niekei nepaisyda
mi, pasirengia atkakliai ko
vai, klastingai tykodami už
šokti tigrui ant sprando ir il
timis perkąsti gerlę. .Dažnai 
būna taip, kad po ilgos dvie
jų narsuolių kovos, tigras 
lieka leopardo ar panteros 
auka arba didžiai susikruvi
nęs, susidraskęs palieka vie
nas kitą ramybėje.

Tigras mėgsta garuojantį 
kraują. Nesant jo, pasitenki
na sena dvėseliena, suėsda- 
mas jos iš karto apie 75 sva
rus. Jis ir sotus būdamas ne
mažiau kraujo trokšta. Jau
nikliai drambliukai, ragano 
šiai, patekę į alkano tigre 
nasrus, žūna.

Neretas atsitikimas būna 
ir toks, kad senas tigras už
simano žmogienos. Tada jis 
traukia iš girios į negrų so-

kelti į tolimesnes sodybas. 
1864 metais toje pat vietoje 
>uvo tiesiamas geležinkelis, 
r dėl gudraus ir prityrusio 
igro medžiojimo, geležin
kelio tiesimas buvo nutrauk
tas iki tol, kol tigras buvo 
nukautas.

Per visai trumpą laiką šis 
žvėris išžudė 100 darbinin
kų. Iš to galima spręsti apie 
tigro plėšrumą. O 1869 me
tais vienas keliauninkas nu
kovė tigrę (patelę), kuri 
buvo suėdusi 127 žmones. 
Tigrės darosi labai pavojin
gos augindamos vaikus. Yra 
žinoma, kad viena tigrė, ap- 
sivaikavusi netoli negrų ko
lonijos, per porą dienų išyai- 
kė 13 sodybų. Jie buvo pri
versti išsikelti į kitas vietas. 
Tigras nukauti nelengva.

Medžiotojas turi būti at
sargus ir tikras, kad po pir
mojo šūvio tigras kris, o ant
ruoju pribaigs. Jei tigrui ne
pataikysi į širdį ar galvą, jis 
sužeistas šoks kaip šovinys, 
ir iš medžiotojo pasidarys 
tik mėsos kamuolys. Bet į- 
pratęs indėnų medžiotojas 
drąsiai išeina prieš tigrą. Ir 
pirmuoju šuviu paguldo 
džunglių valdovą. Tas pats 
5U leopardu ir pantera

Tačiau jie turi ir rimtų 
konkurentų, ir tokių, kad 
žmogus nenorėtum tikėti. 
Sakysim, pamato tigras ar 
leopadras kokių 30 pėdų il
gumo smauglį. Tigras puola 
išsišiepęs, griebia ilgomis ii 
.imis storulį smauglio lieme
nį, tas tik mikliai apsuka ke 
iatą sykių tigrą per vidu
jus, ir tigras būna pasmaug
tas. Galingi smauglio rau
menys ima nežmoniška jėga 
veržti. Nors ir smailus tigro 
iantys, bet smauglio žvyno 
neprakanda. Nepadeda ir 
tada, kai, tigras nutveria 
smaugliui už žiaunų. Tada 
smauglys paleidžia tigrą. 
Tas ištrukęs, vėl puola prie 
są norėdamas atkeršyti. 
Smauglys gerai nusižiuri ir 
antrukart prialsintas tigras 
dažniausia lieka jo auka

Liūtai irgi bijo smauglio. 
Pamatę kur nors žolyne be- 
drybsantį, baubdami lekia 
tolyn.

Tokia pat kova tigro ir su 
krokodilu. Tigras eina į upę 
gerti. Krokodilas tik kyšt di
džiulius nasrus ir, nutvėręs 
tigrą už sprando, traukia 
upės gilumas. Ten tigras pa 
sidaro bejėgis ir lieka kro- 
kodiliaus auka.

Didieji džunglių jaučiai 
buivolai, užpuolus tigrui 
priremia vienu šuoliu prie 
žemės ragais arba išmeta ke 
liolika pėdų į viršų. Visai 
nedaug jam pasipriešinus 
tigras jį palieka,

Kaimietes Dusia ir Vikaras
K. YIDIJUS

z. VI. ,
Kąimiętis pagriebęs ranka geležinė 
Dukrelę prispaudė* prie Ša vo krutinės, 
Maloniai ją tildo, bučiuoja jos veidą,
Šu skausmu jai sako, kad Dievas apleido 
Juodų abudu... Išplėšė jų laimę,
Gal vien kad įkvėpus beprasmingą baimę...
Ir jis atsigryžęs į jauną vikarą 
Piktai jo užklausė: “Ką Dievas daro?”
Per skruostus kaimiečio ašaros byra,
Nežino varguolis, kodėl šitaip yra...

VII.

O vargše, tu vargše, tau lemta kentėti.
Per amžius tau yra dalykai žadėti 
Už prakaitą sūrų, už širdgėlą skaudžią.
Už centą prakeiktą varpai tiktai gaudžia— 
Ašara tavo be cento yri niekas,
Net tavo gimimas tau mirtinas griekas.
Ir kam dar tu kla*isi: “Kur yr’ Dievo riba,” 
Jei tavo kišenėj auksas nežiba?

. VIII.

Vikaras, kai stabas, stovi prie durų.
Scena nejauki, burnoj net jam suru.
Jis dairos po kūtę, ar nėra jos sielos 
Knr nors ant lentynos, ar nėra kur vielos, 
Ant kurios kabo šešėlis gyvybės...
Jis jaučia, jam trūksta vikaro stiprybės, 
Tačiau atsiminęs žodžius “teologo.”
Kad nėra šioj žemėj nei gero nei blogo, 
Tuojau jis atkuto ir sako kaimiečiui:
“Jei nori, kad siela būt angelų spiečiuj, 
“Duok dvidešimts litų varpam suskambėti— 
“Ir jai dangaus vartai, iš seno žadėti,
“Tuojau bus atkelti; o Dievo apveizda 
“Ilgainiui užgydys širdies tavo žaizdą.”

■ IX.

Kaimietis užraudo; jam gėda neturto.
Verda jo kraujas ir nervai jį purto.
Užmetė akį ant šalto lavono,
Lyg kad užklausdamas: ką su šiuo ponu 
Jis turi daryti... tik turi penkinę,
Iš seno užslėpęs tarp skurlių pintinėj.
(Jo širdis krutinėję daužosi, plaka.)
Pinigą duodams vikarui jis sako:
“Priimk, kunigėli... daugiau nei skatiko,
Nei cento prie dūšios man nepaliko...
Turiu dar kamaroje puspilnį rėtį 
Kruopų miežinių, o ant karties klėty 
Lašinių paltį ir vėdaro galą...”
Vikaras iš pykčio visas pabalo:
Jis suraukė kaktą, nudribo jo lupa; 
žodžiai kaimiečio jam suteršė ūpą.
Gryžti per pelkes su peirkiais tik litais,
Ir su drabužiais dar šitaip sulytais,
Nedaro garbės nei jam, nei klebonui,
Nei skurdžiui kaimiečiui, nei kunigo stonui! 
Penkinę ištraukė iš rankos kaimiečio, 
Matydams, kad nėra nei lino. nei kviečio. 
Drebėdamas visas, it drebulės lapas,
Nėrė pro duris, nes kūtėje kvapas 
Kunigo nosiai labai nepatiko...
Užmiršo, kad žmogų nelaimė ištiko.

X.

Debesiai juodi pranyko nuo skliauto,
Šypsos mėnulis iš juodo apsiausto;
Čia jis užtemsta, čia vėl ramiai šviečia,
Nes jis negirdi, kaip verkia kaimiečiai.

(Finis)

Varginga kaimietė po pilka rudine 
Dejuoja, vaitoja—jai skauda Knitinė.
Tai Žakai, tai stena, ledokas kamuoja,
Tai kvapą sulaiko, tai greitai alsuoja;
Diegia jai šrdį, jos vidurius kelia,
Drebulys krečia ir galvą jai gelia.
O grinčioje tvanku, drėgna ir šalta,
Prie kieto šiaudinio ji tarsi prikalta.
Parvežtas felčeris klausia: “Co boli?”—
“Dėk jai ant pilvo gerai šiltą molį,
“Duck co godziną kroplę Valerjano,
“Ilgainiui bus dobrze—nic že ji stena.
“Duok diveldrekio—išgaudys jai vėjus; 
“Atslūgs josios pilvas jai pagulėjus.”
Bet už rankovės patraukęs kaimietį 
Rimtai jis jam šnabžda: ‘Turiu pastebėti, 
“Kad kartais velniūkštis visaip gaudo dūšią: 
“Ilend per langą ar atslenk pro grušią.
“Nieko nelaukęs, skubėk pas kleboną, 
“Parvežk tu jai senį, ar vikarą ploną.
“Nors dar ir nėra didelio pavojaus—
“Be sakramentų nėra bobai rojaus!”• ' . >/'''•••J* I -

IL

Ir veža kaimietis vikarą per gruodus,
Veža sakramentus, indus ir puodus,
Su pakulų kuodu, su šventu aliejum,
Kalbėti užginta jiedviem abiejiem.
Tyli vikaras, tyli kaimietis,
Tik niūkia ant arklio šiauduos susirietęs.
O vąjas ir lietus... Tu Viešpatie brangus, 
Maišosi kartu ir žemė ir dangus! ,
Arklys per purvyną lyg pilvo pūškuoja, 
Stuobrių skylėse pelėdos dejuoja, 
šlapia ir šalta—šalta ir šlapia,
Vargšo arklelio prakaitas kvepia...
Tokią aromą uostyt kaimietis 
Senai jau įpratęs; tačiau apsišvietęs 
Jaunas vikaras nosį tik rauko,
Pyksta, kad bobos dūšia eina laukan.
Jis nevažiuotų nei už šimtą litų.
Jei jis būt dirbėjas durpių ar plytų!...
Nors gimęs jis kūtėj, po samanų stogu.
O gal ir ant lysės, kur gimt nepatogu;
Nors augęs purvyne, prie staldo ar jaujos, • 
Kur kiaulės su kiaulėmis žviegdamos piaujas— 
Jis šiandien įlindęs į juodą sutoną,
Yra įgaliotas vaikyti šėtoną,
Išgelbėti dūšią mirštančios bobos...
Plaukia per purvą—jam dvasios tik rodos!..

III.

Dvasios purvyne, dvasios pušyne,
Dvasios šakose beržų susipynę;
Dvasios bakūžėj nekalto varguolio, .
Dvasios prie kryžiaus kaukia parpuolę!...
Jis darda per gruodus, jis plaukia per balą, 
Trokšdamas grtitai pasiekt kelio galą,
Atlikt kas jam liepta su mirštančia boba, 
Pasiekt ko greičiausia apšildytą triebą.
Našta gal ir sunki—vežti sakramentus,
Tačiau atstovėti gamtos elementus 
Jaunam vikarui, prikaištam puikybės,
Atrodo, kad Dievui čia trūksta teisybės.
Lydyt sutoną po purvina gune,
Tai jau prakeikimas... Prakeikti tebūnie 
Ir oras ir audros ir ratai kaimiečio,
Kumelka ir mėšlas ir grūdas jo kviečio!

IV.

O brangi TEISYBE, kas esi per viena?
Tarp tavęs ir musų. kokia yra siena?...
Visi tave mylim, visiems esi brangi,
Tik kažin kodėl esi tokia nerangi?
O gal jau nusenus, gal jau nepajėgi, 
žmogaus tu krutinėję vis tebemiegi?
O gal per daug nuoga, plika—visai gryna, 
Bijai tu dangaus ir žemės purvyne?
O gal esi šmėkla, dvasia nedorybės.
Laumė prakeikta? Gal diegs tobulybės?
Raidė gal be garso dievų alfabeto,
Nei Dievui, nei žmegui ištart nežadėta?

v..

Bet štai jau ir kiemas, štai ir grintelė 
Pasvyrusi riogso; audra stogą kelia;
Spingso prie krosnies balanos liepsnelė;
Ant skroblio kaladės verkia dukrelė;
Kertėj ant šiaudinio guli lavonas... 
širdį sugniaužusios rankos jes plonos,
Pašty rusios akys Žiuri į dangų ...
Gal mato—nemato kas jai buvo brangu. 
Užgeso lempelė, visur tamsa tuno.
Kieno yra kaltė? Jehovos, Perkūno?
Kas davė gyvybę, kas mirtį jai lėmė?
Iš kokio šaltinio ji sielą sau sėmė?
Kas buvo jos siela; kas širdį jtrfddvė;
Kas liepė jai kęsti; kas kvietė pas save?
Kas kvietė, viliojo kaimietę užgimti;
Koks paskui teisėjas nusprendė jai mirti?

M i l i i n a s.

Galindas milžinas buities grakščios 
Pargriuvęs žemėj negukčios,
Bet griebs kastuvą, gyvą plieną,
Ir juo išvers iš požemių naujieną.

Kas žemei naują veidą kuria,
Prieš tą nuvožkime kepurę;
O kas tik migdo mintį monais, 
čionai šventais, tenai raudonais,— 
Tegula pats į amžius toks:
Už jojo kapo ateitis išnoks.

Tamsiojoj žemėj tapkime šviesiais,
Juodų liepsnų ugniagesiais:
Skambėtam žygin su mašinom, • <- - 
Ir giedra bus šios žemės valioj—žinom!

• > z «*“» r ■ ■ . i. • ♦ *»
Jei žemės dydin jau atėjęs.
Buk čia kaip saulė tu, kaip vėjas:
Kol antspauduojam žemę kojom,
Tol žemės žygiam užsimojam.
Kai busime danguj, sunau, 
Nečiulpsim tinginio ir ten, manau.

Adomas Lastas.

Tartum Gervės.
Tartum gervės ilgakaklės, 
mano tulpes į pietus 
inkstą, stiebias,kur skaistus, 

kur viltingas, kur ugningas 
iega aukso švyturys.
Mano tulpės ilkakaklės 
geria saulę, kaip snapais: 
tai šešiais žiedų kampais, 
tai tris kart šešiais

kraujuotais, 
šiltakvapiais jų žiedais.
Tartum gervės ilgakaklės, 
mano kančios iš gelmių 
siekia prie skaisčių, ramių, 
prie ugningų, prie sapningų, 
prie kvapių, kvapių žiedų.
Mano kančios ilgakaklės 
geria sultis iš kvapių, 
iš skanuolių nuokampių... 
Ir, lyg saulė būt krūtinėj, 
man skaistu, skaistu, jauku.

vyrą pradėjo skųstis, kadjf^^a> 11 darosi žiauri rykštė, 
nuo ilgos sausros išdžiuvęs
visas vanduo ir nėra kuo pa-1 duobė vėl liko sausa kaip 
laistyt javų. Nepažįstamasis buvus. Taigi, čia ne menkes- 

džių prasmės. Aš tau aiškiai! nusivedęs kaimietį prie di- nis “stebuklas,” kaip Kris- 
pabrėžiau, kad joks dievas'dėlės duobės ir taręs jam: taus, kuomet šis iš vandens 
negali stebuklų daryti; bet “Ką tu matai šitoj duobėj?” padarė vyną. Žinoma, tikre- 

Kaimietis atsakęs: “Nieko nybėj tokių dalykų visai ne- 
nematau.” Bet nepažįstamas buvo, bet žmonės juos prasi
taręs: “O aš matau vande- manė ir paskui patys pradė- 

manę stebuklų apie savo die- nį.” Kaimietis vėl dirstelėjęs jo tikėti, kad taip buvo. 
vus, taip senovės lietuviai į duobę,'ir ištikrujų ji dabar —Maike, man visgi nepa
buvo prasimanę visokių ste-1 buvusi jau pilna vandens, tinka tavo šnekta, kad tu ne- 
buklų apie savo Perkūną, I Kada jis palaistė savo javus, nori cudų pripažinti.

tu sapnavai; bet aš sakau, 
kad tu nesupratai mapo žo-

patys žmones prasimano 
pasakas apie stebuklus. 
Kaip krikščionys yra prasi-
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“SALIN ROMOS \Dėl Mėsos Brangumo 
v POPIEŽIŲ!” | Jau Kįla Protestai.

Taip šaukia škotai, mušda- 1 Washingtonan pradėjo 
mi katalikų procesiją * piltis protestai dėl mėsos 

Edinburghe. kainų kilimo. Žmonės pro-
Romos noniežiaus kuni- tŠst'wia Prieš valdžią, kuri

eai šimet sušaukė savo “eu- už sk?rdžianlus gyvulius ima 
“Processing” mokesnį, ir

- \ p j- F k a *" prieš skerdyklų kompanijas, 
jos mieste Edinburghe. Ap- f. , / Jį nerdaua di
sigaubę baltomis paklodė- .„?a “V £au£jj'
mis, apsisagstę visoKiais pa . ui u § -
saitais ir iskel« popiežiaus y-P

Edinburghą, „ jdjmlB. jf" “įj*

v P kad “negalima nieko pada-

UŽSIMANĖ GAUT 
SNUKI.

Vengrijos Politikie
riai Kapojosi Kar

dais.

FRANCUZIJOJ FAŠISTAI 
, RUOŠĘ PERVERSMĄ.

Francuzijos socialistų or
ganas “Pcpulaire” praneša, 
kad francuzu fronto kovoto- Vengrijoj politikierių tar- jų “Ugniesi Kryžiaus’’sąjun- pe yra'U1įiPtikra dvikovų 
ga buvo prisirengusi per pa > epidemija. Epidemijai pra*

Gen. Ludendorfas 
Prieš Kristų Ir

Prieš Dievą.
Abudu esą žydų padarai ir 

vokiečių tautai. netinką.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 
4 ŽMONES.

Birželio 25 dieną per Nau
jąją Angliją perėjo nepa
prastai žiauri perkūnija, ku
ri 4 žmones užmušė, o 8 su
žeidė.

kutinę vynausybes krizę pa- ^žią davė “garbės’ kivirčas kad Ludendorfas savo PARSIDUODA F 
daryti pučą, jei butu sudaru-tarp ministerio pirmininko i ik ?št‘ raš aD;e nauiat rockwood n ‘y* 
ta kainujų vyriausybė. Laik- Gembešo h-Tiburo Ekhard-v ,7*° - P ? naUją
rastis remia savo tvirtinama tC. Kaip jau buvo pranešta, V°KietlJ°S kar° iStat*m^

FARMA

fįfca dirba- 
ujas višti-

42 akeriai žemės, beveik v< 
ima, 7 kambarių namas, nai

■kalba, kūną “ugniakryžių” prie dvikovos pavyko nepri-1 Ludendorfas tą įstatymą, prje jKuiįs jr storų. bažnyčiA; ekelct’ 
■vadas, pulk. de la Rok prieš leisti, kivirčą geruoiu likvi-kuris “ne arijams” iUįma ros šviesa, ant kelio, apšvječia vą» 
kutų laiką pasakė Alžyre per davus. Dabar yra kilęs nau- teisę būti kariuomenės vado- kitę jabar ir gaukite serąf^rmąPpi- 
“mmiakrvžininku” narada. “garbės” kivirčas -tarp i vybėje (karininkais, valdi- g-^i^i^n^irce^-

i. Du seni žmonės ant farmos ir 
būtinai parduot. Toji farma yra 
Yorko valstijoj, Fulton County.

TUŠO I---- Norint riaukiau paaiškinimų, rašykit,
WILLIAM KADORAITIS, (7) 

ROCKWOOD. N. Y.

budu patraukti 
Anglijos protestonus.

Bet škotams tas nepatiko. 
“Jeigu mes nevažiuojam į 
Romą siūlyt savo tikėjimą 
popiežiui, tai kokių velnių 
pas mus lenda popiežiaus 
agentai su savo kromeliu?” 
pradėjo kalbėti škotai.

Nuo žodžių prieita ir prie 
tvirtesnių argumentų. Pra
dėta vartoti kumščias, paga
lius ir plytas. Keliatas kuni
gų buvo apstumdyta gatvė- 
kariuose ir ne vienas gavo į 
kuprą eidamas šaligatviais.

Eucharistiniame kongrese 
dalyvauja apie 10,000 kata
likų, daugiausia kunigų ir 
davatkų. Kunigai laiko mi
šias. sako pamokslus, klauso 
išpažintį, dalija komuniją, 
o jų patarnautojai barškina 
visokiais barškuliais, smilki-

ryti.” Valdžia tyčia ragino 
farmerius, kad mažintų gy
vulių ir kiaulių skaičių, ir 
net mokėjo jiems už tai pini
gus, kad pakėlus mėsos kai
nas. 0 dabar, kai visuomenė 
pradėjo prieš tai protestuot, 
tai Washingtono galvočiai 
teisinasi, kad jie “negalį nie
ko padaryti!” Visų pirma 
juos reikėtų gerai nubausti 
už sužinų maisto naikinimą. 
O toliau reikėtų panaikinti 
mokestį ant skerdžiamų gy
vulių, ir mėsa tuo jaus atpig
tų

Čia yra parodytas leng- 
vaus svario kumštininkas 
empijonas Tommy Įziugh- 

ran, kuris tūlam laikui iš 
cumščios sporto buvo pasi
raukęs, bet dabar ir vėl nu
tarė kumščiuotis.

Kodėl Pašalintas 
Enukidzė?

Maskvos Tass praneša, 
kad centralinis komunistų 
partijos komitetas priėmė 
rezoliuciją, užginančią prie-

‘ugniakryžininkų” paradą. -;as “garbės” kivirčas —tarp.vybėje (karininkais,
Alžyro “Presse Libre” r^o, to paties ministerio pirmi-’nikais), sveikina, bet rei- 
kad de la Rok pareiškė, ninko p. grafo Betleno, ku-,kalauja tolimesnių logiškų 
kad per krizę Daladie, Fro, ris vra pasiuntęs savo sekun-'/ygiU- Ludendorfas rašo:— 
Kot ir kiti vadovauja kairiu- dantus pas pirmininką. Tuo jei vokiečių kariams negali 
jų politikai buvo sudarę są- tarpu tarp Tiburo Ekhardto į vadovauti žydas, tai vokie- 
mokslą. Todėl jis buvo isa- jr atstovo Szalav jau įvyko tauta negali garbinti ir 
kęs savo pasekėjams laiky- dvikova. Priešininkai, 10 žydų Dievo. Metas jau pa- 
tis prisirengus ir buvo pra- rcundų kapojęsi kardais, iš- 'baigti su Jehovos kultu ir su 
nešęs, kad jei Daladie atsi- si?kyrę nesusitaikinę. Šiomis į krikščionybe. Krikščionių 
stos prie vyriausybės vairo, dienomis įvyko dvikova dar mokslas — pacifistinis ir ne-; 
jis reaguos. tarp grafo Šzeschenyi ir pir-Į sutinka su musų tautos bu-

“Populaire,” kuris laiko mo grafienės Šzeschenyi vy- du. • i
įrodyta, kad buvo rengia- r0» Viktoro Šteino. Per dvi-
mas pučas, reikalauja, kad kovą Šteinas buvo skaudžiai 
vyriausybė paleistų “ugnia- apkapotas, 
kryžininkų” ir panašios pa
kraipos organizacijas.

O karo metu Lietuvos ku-

NEBŪK
ŽILAS

JOHNSONAS TVARKYS 
NEW YORKO ŠELPIMĄ.

Buvęs NRA viršininkas 
Įgen. Johnsonas tapo paskir-

REIKALINGAS VYRAS 
ANT FARMOS.

Viduramžis vyras, kuris moka melž
ti karves ir žino kitus farmos darbus, 
lai atsišaukia tuo jaus. Geram žmogui i gal

nigų galva vyskupas Kare- Stebuklingos Gyduolės, Kurio. p- 
vičius važinėjosi pas šitą
gen. Ludendorfą ir prašė, turėt kidtvieuas,-Auriam žyla, slen- 
M jis prijungtų Lietuvą * a,X S
pne VokietijoS. __ I vo, bet nėra dažai/ Nėra nieko UŽ

T «_. * jas tferięsriio iki šiol išrastai Kreip-Ką darytų Lietuvos kuni- kites tieatidėliodarni ant ilgiau, 
dabar, jeigu vyskupo Jeigu nebusite pilnai JUia. aistsauKia įuojaus ueram žmogui n . 7 •'.TV * tenkintas, jums pinigai bds sugrąžia-

d„bas „t,knnta; Adresas toks: (8,Į KareVlClUUS flllSlja butlj pa- _ *
J. J. Plandunis, urarViid?

Rowe’s Corner, R. 1, Auburn, Maine. VyKUSI.
ti. J. SKINDER, Dept. B3, 

i 357 W. 63-rd SU' ChicagU. UL

LIETUVOS LAISVĖS PA 
SKOLOS REIKALU PRA

NEŠIMAS.
Ryšium su Pasiuntinybės 

nesenki spaudoje paskelbtu
dėl Lietuvos Laisvės Pasko- 

na durnus ir kitokius burtus• l°s bonų pranešimu, dabar 
daro. Ir visa tai daroma po papildomai pranešama, kad
atviru dangum, kad kiti ma
tytų.

Negalima nei stebėtis, 
kad kultūringi škotai šito
kiais laukinių žmonių bur

bonų turėtojai, pristatydami 
bonus pratęsti, arba išpirkti 
ir gauti 1935 metų palūka
nas, privalės užpildyti ir at
siųsti Pasiuntinybei drauge

tais pasipiktino ir pradėjo su bonais nustatytos formos 
prieš juos reaguoti. “No po-' pareiškimus. Kalbamų pa- 
pery!” pradėjo šaukti Edin- reiškimų blankai bus gauna- 
burgho gyventojai. “Mums uai Pasiuntinybėje, 
nereikia papizmof” “Šalin ■ Lietuvos Laisvės Paskolos 
Romos popiežių!” bonų turėtojams sutikus vi-

Ir į pucharistininkų pro- įsus ar dalį bonų pratęsti bet
cesiją pradėjo lėkti iš visų) 
pusių pagaliai, bonkos 
plytos.

Tvarkai palaikyti buvo 
pašaukta 300 pėkščių ir rai
tų policininkų. Keliolika 
žmonių buvo areštuota už 
triukšmo kėlimą. Bet tai da 
labiau suerzino protestonus 
prieš Romos katalikus. Nu
sistatymas prieš katalikus 
pasidarė toks piktas, kad ai
rių arkivyskupas MacDonal- 
das patarė savo katalikams 
išeinant iš kongreso nusiim
ti kongreso ženklus, kad ne
erzintų gyventojų.

Visa tai dėjosi pereitą są
vaitę.

Taigi popiežiaus agentai 
padarė didelę klaidą, šauk
dami šitą kongresą ant Ang
lijos žemės. Jie tikėjosi pa
traukti Anglijos pratęstomis 
prie Romos. Da prieš tą kon 
gresą popiežius buvo atsi 
liepęs į Angliją, kad ji grįž
tų prie katalikų bažnyčios 
Bet išėjo visai kas kita. Vie
toj patraukti Anglijos pro
testonus prie savęs, Romos 
strategai gavo “juodą akį 
nuo jų.

kuriam terminui nuo 1 iki 10 
ir įmetu. Pasiuntinybė bonus 

perštampuos, pažymėdama 
sutartą naują bono išpirki
mo terminą, ir išmokės palū
kanas už 1935 metus.

Pratęstų bonų turėtojams, 
prailginusiems-bonus nuo 
iki 10 metų, apmokant 1936 
metų palūkanas, bus išduo
dami kuponų lapai 1936— 
1945 metų palūkanoms gau
ti.

Norint Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonus pratęsti ar 
išpirkti, pageidaujama kac 
bonų turėtojai juos siųstų 
tiesiai Pasiuntinybei regist
ruotais laiškais, šiuo adresu

Lithuanian Legation,
2622 ,16-th St, N. W., 

Washington, D. C. 
Lietuvos Pasiuntinybe.

vartoji pįŽrin- 488 tvarkyti federalinį šelpi- 
ti Ciko tarnybai ir pašalini- ‘no įarb« ?ew Yorko m.es- 
mą iš centro komiteto ir iš r®- Tame daibe jisai tai sis 
partijos Enukidzę, nes poli- 811 maJoru La Guardia, bet 
iinėj veikloj ir asmeniškam f?P<>r4u8 duos tiktai Hop 
gyvenime prasidėjęs iri- k**18^’. federahmam šaipo; 
mas | admimstratonui \\ashmg-

“Izviestijos” rašo, kadR0116’ vien tiktai prieš ji 
jartija nepakęs pasilikimą R118, a^a^ominga< uz savo 
os eilėse asmenų, kurie ne-,<larb^*
eko klasinės sąmonės ir ne

mokančių atskirti proleta
riato-diktatūros draugų nuo 
os priešų.

Dėka Enukidzės į 
sekretoriatą įnėjo asmens,, 
curie yra priešingi proleta-pereitą sąvanę nukri-
riato diktatūrai ir socializ- r° 1^1 ^7 nuošimčiu. Pernai 
mui tuo pačiu laiku geležies ir

plieno fabrikai dirbo 47 pro-

Lietus Davė Furimt-H6”4"8 pilnumos- 

riams Miliomis. Į PAJIEŠKOJIMAI
Washingtono surinktomis,

rvivUj-vivUa zvvni I Pajieškau dėdės MIKOLO CER-zimomis, orai paskutiniais niaus, jis yr» lųano mamos bro- 
laikais Žymiai pasitaisė ir la-|li8» paeina iš Degučių kaimo, Mariam- 

ir: |p°iės apskr., iš Suvalkijos. Girdėjau bai pagerino pasėlius. Vi-Į kad gyvena Detroit. Mich. Prašau at-
duriniuose Vakaruose, kur|sišaukti; kurie žinote kur jis randa i, , • • Imalonėkite pranešti jo adresą, busiuis pat pavasario sausra su|dideiei dėkinga. <g)

K. Abraitytė-Kirtiklienė.
...... , j, i 33 Jacobs Street, Bristo], Connnaikinti visą gyvybę, dabar ----------------- :________

sužaliavo laukai ir vietomis . Teklė Mik
užaugs gražių kviečių. Siau- paeina iš Kaunijos, Gelindėnų kaimo, 

tuintri lanlru I Alsėdžių parapijos, Telšių apskričio.
. , . . (Turiu svarbų reikalą, prašau atsišau-

iSVaiZda visai pasikeitė. Ve-|kti; kurie žinote kur jis randasi, ma- 
sus ir lietingas oras padaręs
farmenams naudos UZ millO-l 6239 s. Sacramento avė., Chicago, III.
nUS dolerių. Netik javai ir j Pajieškau dėdienės Tofilės Sliktie 

pievos atsigavo, bet lietus pės, paeina iš Gaigalų kaimo, Vilkijos
Tumiai sumaino vohulnc ir Parapijos, Kauno apskričio. Prašau ZyilllHl SUlTlHZinO V&DHIUS IIįdėdienes atsisaukt arba kurie žinote 
jie dabar mažiau padarys kur ji randasi, malonėkit pranešt jos
blėdieS, nes javai jau paau-1 Veronika Sliktienaitė-Vasiliau>;kienė 
gę. | 432 Campbell st., Akron, Ohio.

PLIENO DARBAI SU
MAŽĖJO.

Amerikos geležies ir plie- 
Ciko lno institutas New Yorke pra

neša, kad darbai šitoj pra-

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet 
jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas 
žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudoti* gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kaliais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
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Nusiuntė Preziden 
tui Tuščią Bombą.
Tūlas Jesse Callison, bu

vęs pasaulinio karo kareivis, 
anądien padavė paštui Tul 
sos mieste. Oklahomos vals
tijoj, tuščią rankinę grana
tą, kad nusiųstų prezidentui 
Rooseveltui. Prie bombos 
buvo pridėtas toks laiškelis: 
“Mes laimėjome karą, dabar 
aš ateinu pasiimti bonusą.” 
Paklaustas, kam jis tą gra
natos
siuntė,

138 METŲ AMŽIAUS
EGIPTIETIS TURĖJĘS 

78 ŽMONAS.
“Sunday Dispatch” prane 

ša, kad į Kairo darbo namus 
patalpintas kažkoks Ibraki 
mas ei Helhavi, kuris sakosi 
turįs 138 metus amžiaus. Sa 
vo laiku jis esąs buvęs tur
tingas žmogus, bet turtą 
praradęs dėl moterų. Jis tu
rėjęs 78 žmonas, bet vienu 
syk nedaugiau, kaip po 4. 
Naują žmoną vesdamas, jis 
visada su viena žmona persi- 
skirdavęs.

VOKIETIJOJ UŽDRAUS
TA GAMINT MAJONEZĄ.

“Sunday Express” prane
ša, kad Vokietijoj, prade
dant liepos 1 d., uždrausta 
gaminti majonezą.. Kiekvie
ną sykį, kai bus norima ma-

1

___ Pajieškau brolio Juozo Endziulio,
PAJIEŠKAU DARBO PRIE STU-1 paeina iš Suvalkijos, šakių apskričio, 

BOS. Esu nebloga virėja ir ne girtuo-1 Griškabūdžio valsčiaus, Paluobių kai- 
klė. Kam butų reikalinga tokia mote-lmo. Prašau jį patį atsišaukti, arba 
riškė, klauskite. Aš mylėčiau geriau I kurie žinote apie jį, prašau pranešt i, 
ant farmų. Mrs. P. K. S., Į už ką busiu dėkingas. (7)

Box 5, Myers, N. Y. | Jonas Endziulis
1850 Wabansia avė., Chicago, III.

PARSIDUODA STORAS IR BUČER- 
NĖ IR GESO STOTIS! Ant gero ke
lio, prie ežero; biznis geras žiemą ir
vasarą; ant kryžkelio. 5 ruimą namas, I Pas gerus žmones arba pas našlę 
2 akeriai žemės, ledaunė su ledu irJCarmerką. Aš esu senas farmerys, 
daugiau mažesnių budinkų. Kas norė-|m®ku visokius farmos darbus dirbti, 
tų daugiau žinių, atvažiuokite pama- Į Esu prityręs ir dirbęs visokių ant far 
tyt arba rašykite pas savininką. Kai-|m°s darbų ir per daug metų farmos 
na $2,500, pusę įmokėt; neimu jokią I reikalus studijavau. Jeigu kam reika- 
mainų. (8) llingas geras farmos darbininkas, pra

1 šau kreiptis laišku, aš atvažiuosiu. (7

J ieškau darbo ant Farmos

Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei
na?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gal- 
vu? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? šito 
nepasako jauniems nei tėvai, nei baž
nyčia, nei mokykla. O klausimas la
bai svarbus, nes nuo jo priklauso gy
venimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi 
slepia, tą atvirai pasako “Teisingas 
Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi- 
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba kokios 
moterys neprivalo tekėti? “Teisingas 
Patarėjas” pasakys jums viską.

Eugenika arba mokslas apie stere- 
lizaciją ir žmonių veislės pagerinimą.

Kas reikia^ėinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy
ras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, 
kad merginos ir moterys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

Į visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko ne
slėpdamas.

Knyga graži, 223 puslapių, stip
riais audimo apdarais, aukso raidė

THEO. YUSHKO,
R. 1, White Cloud, Midi. I MR. FRANK BARTESH 

Stearns Street, Carlisle. Mass.

lukštą prezidentui Į jonėzą pagaminti, iš val- 
Callison paaiškino, d žios reiks gauti specialų 

kad jis norėjęs tuo budu at- leidimą. Šito uždraudimo 
kreipti Roosevelto dėmesį į priežastimi esąs bendrai tau- 
veteranų bonusą. Jokių kai- kų ir alyvų trukumas Vokie
tinimų siuntėjui nedaroma, tijoj.

BALTIMORE, MD.
ARTISTIŠKAI ĮRENGTA 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.

BENNEY’S CAFE
GAUNAMA STIPRUS IR MINKS- 

TI GARIMAI IR VISOKIE 
UŽKANDŽIAI.

Graži vieta smagiai praleist laiką 
sa prielankiais žmonėmis. 

Muzika kiekvieną dieną ir vakarais 
Šokiai Pėtnyčios, Šukėtos ir 

Nedėlios vakarais.
Baltimorės lietuvius prašome už

eit pasižiūrėti mus gražiai įrengtą 
vietą. Ii toliau atkeliavę gali gaat 
ir kambarius.

TONY BENNEY
721 W. Lexington Street

BALTIMORE, MD.

Parsiduoda Hotelis.
Turi snapso ir alaus laisnius, na- 

Imas su 14 kambarių, garadžus 4 karų, 
I didelis sklypas žemės 29<t pėdų pločio 
lir 480 ilgio, prie didelio kelio No. 422, 
Į ir prie didelio miesto. Parsiduoda su
risais biznio baldais už $5.300. Adre 
muu FERNWICK HOTEL, (9, 
22 A Cumberland st., Lebanon. Pa.

PAČIAME MIESTELY
PARSIDUODA FARMA.

Arti dirbtuvės ir mokyklos, 46 ake-
Iriai žemės, 35 akeriai dirbamos, 11 
I altorių gražaus pušyno, jaunas didelis 
Isodas obelių ir kitų vaisių; 8 ruimų 
I namas, miesto vanduo name ir barnė- 
Ije, elektra name ir barnėje. barnė 
I nauja su skiepu, 2 seilai dėl komų ir 
|visokios mašinos reikalingos prie far- 

os; 2 gražus arkliai, raguočių 12,
Idaug registruotų, yra kiaulių, žąsų, 
I vištą ir kalakutą. (27)
I VACLOVAS KAVALIAUSKAS

Naahua Street, SHIRLEY, MASS.

mis papuoštais.
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra

sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliuci jos Pagrindai,” McCabe’o “Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner “Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šitas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2, Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS
253 Broadway, South Boston, Mass,



KOKIE BUVO MOKESČIAI SENIAU Moderniskiausias Pastas Visame Pasauly.

Daugelis stebisi, kai vals- mokesčiu nevedę jaunikai- 
tybė išgalvoja kokius naujus čiai. Vėliau įvedė ir netekė- 
mokesčius; bet pažvelgus jusioms mergelėms tokius 
praeitin rasime laikų, kada mokesčius.
visai ypatingi ir musų supra- Vyrai, sulaukę 20 metų, o 
timu keisti mokesčiai buvo merginos — 16 metų ir dar *
lra^rn,L. . -ii.* nesusituokę, turėjo mokėti

Gabiausias įsgal votojas mokesčius. Dar vėliau Fran-
naujų mokesčių buvo Bizan-^cuzjjoj buvo įvestas mokės

is mažavaikiams. Kas turė-tijos karalius Justinijanas 
Didysis. Jo valdymo laiku 
mokesčiais buvo apkrauta 
beveik viskas, kas žmogaus 
gyvenimui reikalinga.

Justinijanas buvo vienin
telis pasauly valdovas, kuris 
net duonų ir vandenį mokes
čiais apdėjo. Kai tie mokes
čiai jam dar per mažai at
nešdavo pinigų, prieš mirtį 
jis dar sugalvojo naujus ir 
net juokingus mokesčius. Jis 
sugalvojo, kad jo valdomų 
piliečių kvėpuojamas oras 
taip pat priklauso karaliui ir 
už jį reikia imti mokesčiai. 
Jo patarėjai jokiu budu ne
galėjo sugalvoti, kaip varto
jamas oras apdėti mokes
čiais. Taip Justinijanas ir 
mirė negalėdamas nustatyti, 
kokius mokesčius jo valdi
niai jam turėtų mokėti už 
orų.

Ko nepadarė Justinijanas, 
tų padarė Austrijos valdo
vai. Ten net dabar tebevei
kia oro mokesčių įstatymas. 
Kiekvienas namų savinin
kas, kurio namai turi balko
nų, turi mokėti taip vadina
mų “oro mokestį.” Tas mo
kestis nelygus. Kas turi di
desnį balkonų, tas moka 
daugiau — skaičiuojama, 
kiek kubinių metrų oro tas 
balkonas užima.

Aplamai, karaliai plačiai 
gyvendami ir tam lėbavimui 
pribukę pinigų galvodavo, 
kokiais budais valdiniai gali 
jiems daugiau pinigų sudėti. 
Taip Francuzijoj karaliaus 
Liudviko laikais buvo apdėti

io mažiau kai 4 vaikus, už 
dekvienų trūkstamų vaikų 
turėjo mokėti po 8 frankus 
jer metus.

Sunkiausias Francuzijoj 
buvo druskos mokestis, ku- 
ris net prie revoliucijos pri-'
/ėdė. Buvo prievolė, kad---------------------------------------
kiekvienas pilietis, peržen-į LūVOnUS NūU-
yęs 7 metus amžiaus, turėjo 
□o 7 svarus druskos iš vals
tybės nupirktu Kas tai prie-

GAUNAMOS KNYGOS 
KNYGYNE.
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todynaa lietuviškai angliško* ir ang-! Namą Daktaras, paraše Dr. A. J. Ka- 
t ,,^k*,J‘.etJuV.sk0’ ka,Ib«; Sutaisė Al ralius. Knyga tik ką apleido spau- 
~ls;_"bl_^ays vienoje knygoje. i dą. Nauja knyga užpildyta vien re- 
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00 (ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 

vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą i«gyti visiems, nes Na- 

I mų Daktaras yra viena iš reikalin-
Leagvae Budas Išmokti Angliškai.—

Rankius reikalingiausių žodžių ir

rau.ali ereliai išmokt kalbėt antliš- įSį'!* tu°i, D,*“« deniamapdarj
Kaina

raja, ■ apie 300 pulsapių.

štai naujasis Philadelphijos paštas, kurio pastatymas kaštavo federalinei valdžiai $5,000,000. į Kariąs apie f-mėv
Jis esąs vienintelis paštas visame pasauly, kurį galima pasiekti tiesiai sausžeftiiu, vandeniu ir iš j tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą,
oro. Pašto lėktuvai nusileidžia tiesiai ant jo stogo ir nuo jo pakiia. O kadangi triobesys stovi ant 
Schuylkill upės kranto, tai prie jo prieina ir laivai.

dos Lietuvos Medi
cinos Mokslas.

ZARASŲ MIESTAS SUŽAVĖJĘS 
RUSŲ CARĄ.

kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai,
: bet čįeli sakiniai, pasikalbėjimai dar*
' bo jieškant, važiuojant kur nors, nu- Kaip Tapti Suvienyta Valstija Pilto- 
ėjus krautuvėm pas daktarą, pas bar- ėįn? Aiškiai išguldyti d i betratės zuaakuti, pas kriaučių ir tt. Su fone- įstatymai su reikalingai klausimas b 
tiiku ištarimu ir gramatika. Antra atsakymam lietuvių ir anglų kalboaa 
padidinta ir pagerinu laida. Sutaisė Antra peržiūrėta ir pagerinta 
St Michelsonas. Pusi. 95. ........... 35c. ’ ”

parašė šernas. Su
rašo apie visas musų pasauliu žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, IU. pusi. 657, Gražiuose au
dimo apdaruose........................... $4.00

(žiu ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos,

$2.50

Garbino
Panašios knygos lietuvių kal- 
šiol da nebuvo, čia aprašyta 
dievus garbino senovės indai 

bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy-
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo.

boj iki 
kokius

autu, Vnv Knyga stambi ir labai užimanti
. lis

1. ... ------ -—-------- - . žodyną* angliškai-lietuviškos kalbos
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- (Dalia U). Sutaisė Antenas Lalis. 
nstiskos it laisvamaniškos. Visos pasi visus angliškus žodžiusaUKSlO Kaino, 1S trijų pusių SIJOS gliumon, atėmė 1S JU' skambios, visos geros. Tinka viso- dytt^HeturišUL(Sįo,įai^m

ežerais apsupto, yra Lietu- žemes,* į jų vietas pargabeno apva&ščiojimams, baliams, Puslapių 835..........................$s.oo
, - , - ... — > j .» f 5 koncertams ir tt. Antra pagerinta

vėdavo vargo, kol medicinos į VOS siaurės rytuose, o kilo- kolonistų rusų. Del to Čia laida. So. Boston, 1914 m.............. 25c. Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau-

volei prasižengdavo, buvo 
skaudžiai baudžiamas, turto Lietuvos universiteto ana- 
?avininkai net iš savo neju- tomijos institutas visada tu-
Iomo turto, pav. iš ūkio iš
varomi.

Vokietijoje keisčiausias 
mokestis buvo barzdos mo
kestis. Kas norėjo nešioti 
barzdų, turėjo tam tikrų mo
kestį mokėti Kadangi anais 
laikais rimti vyrai gėdinosi
be barzdos vaikščioti, buvo 
nemadoj skusti barzdų, tai 
valstybės iždas iš barzdų 
mokesčio daug pinigų su- 
inkdavo.

Dideles pajamas valstybė 
turėjo ir iš kareiviavimo mo
kesčio. Kas nenorėdavo tar
nauti kariuomenėje, galėda
vo išsimokėti pinigais. Toks 
Įstatymas ir šiandien kai kur 
tebeveikia, pav., Bulgarijoj.

Taigi, kaip matome, mo
kesčiai buvo keisti, kokius 
tik galėdavo išgalvoti. “Lai
mingi” da esame, kad nerei
kia mums mokėti “oro” ir 
“barzdų” mokesčių.

B. Ag.
(“L ž.”)

goti. Paraše D-ras F. Matulaitis. Ant- 
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers- ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra- Kaina .................................................. 25c
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas

7arasu miesto vardas irei ’ vertimas yra lengvas ir gražus. Chi- Piršlys Suvadžiotejas, Vieno veiksmą
ritinti UPS sakvdavo kad tai "Vienas žvinian^iii P7eni‘x • • , •• ti • i ooe Įcago, 111. 1909, pusi. 432. Drūtai • Komedija. Parašė Ben. Rumsas. Ga-auou. ne> saK\aa\o, Kaa tai. vienas žymiausių ežerų tun koriją. Iki 1836! apdalyta. .............................$2.50 « juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2

\ HG1T1H&1 miesto \ 3,1 Qll ZH* TnAt’ii cic ■ v- -v - Dioterys ir o vyrai. ~
fnoAc? j... • /Inura onlu < HICLŲ SIS KTHSLHS *<*d***"** į Jain izicija. Parašė N. Gusev. Puiki Kuiro Meile. Vieno veiksnio Kome-
.asas, tun daug giazių salų., Zarasais* Tais pat metais * naudinga knyga, aprašyta katalikų dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 

Kada pats miestas įsikūrė, i Zarasuose atsilankęs
tikrų žinių nėra. Tik Žinoma, Nikalojus I. 1215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00 knygutėje. Kaina............................25c.

mokslui gaudavo žmonių la- metrų nuo Vilniaus krašto ii dabar daug rusų burliokais 
vonų. Žydai visai nenorėda- j 3. kilometrai nuo Latvijos. vadinamų ir yra. 
vo savo tautybės lavonų ati- sienos.

VAIKŲ PARDAVINĖJIMAS KINIJOJE.
Kinija būdama Rytų Azi-Ira. Tiesiog prisieina badau

tos tauta savo kultūrinėmis i ti. Bado metu žmonės krinta 
formomis, savo papročiais kaip musės. Kiniečių šeimų,
nuo Europos tautų be galo kurios neturi nei mažyčio
skiriasi. Tėvų ir vaikų santi- sklypelio žemės, likimas dar
kiai Kinijoj yra visai kitaip 
išsirutulioję, negu Europoje. 
Dar net iki pat praeitojo am
žiaus kiniečiai tėvai buvo vi
siški šeimininkai savo vaikų 
gyvybės: jie galėjo juos au
ginti, bet galėjo ir užmušti, 
ir už tai jokios bausmės ne
būdavo. Ypač buvo prasipla
tinęs vos gimusių mergaičių 
žudymas, nes mergaitės bu
vo laikomos bevertėmis. Gi-: 
mas sunui, tėvai iškelia di
delę puotų, visi linksminasi. 
Tuo tarpu kai gimsta mer
gaitė, motina bijodavo pasi
rodyti vyrui. Labai dažnai 
tėvas visai nenorėdavo duk
ters, auginti, todėl jų nužu
dydavo. Tokia teisė tėvams 
viešai buvo pripažinta ir to
dėl už tai jie nebūdavo bau
džiami.

Tiktai pereitame šimtme
ty, daugiausia europiečių į- 
takoj, šitos tėvų “privilegi
jos” buvo atmainytos ir Ki
nijoj uždrausta tėvams žu
dyti savo vaikus.

Bet už tai net iki musų 
dienų neišnyko vaikų parda
vinėjimas. Vaikų pardavinė
jimo priežasčių yra labai 
daug. Bet svarbiausioji prie
žastis, tai nepaprastas kinie
čių šeimų skurdas.

baisesnis. Dėl šito nepapra
sto skurdo daugiausia yra 
įsigalėjęs ir vaikų pardavi
nėjimas. Tėvai, negalėdami 
patys prasimaitinti, visuo
met sutinka parduoti turtin 
gesniam savo vaikų už ma
žų atlyginimų.

Parduotųjų vaikų likimas, 
žinoma, yra kuo įvairiausis. 
Dauguma tų vaikučių virsta 
paprastais vergais. Mergai 
čių likimas dažnai yra šiek 
tiek skirtingas, nes jos pa
augėjusios yra išnaudoja
mos ir kitokiems tikslams.

Dažnai turtingieji kinie
čiai, teturėdami mažai savo 
vaikų, nusiperka nuo netur
tingųjų šeimų vaikų, juos 
augina ir grūda prie įvairių 
darbų. Šitokių vaikų, pate
kusių į turtingesnių vergovę, 
Kinijoj yra nemažiau kaip 
pustrečio miliono.

Su ta blogybe dabar ve
dama smarki kova, bet ta 
kova yra labai sunki.

C. Cemkus.
(“L. U.”)

draudžia jų tikyba. Tuo tar
pu medicinos mokslus eina 
ir nemaža žydų, kurie nau
dojasi kitų tautybių žmonių 
lavonais.

Norėdamas palengvinti 
medicinos mokslui šį klausi
mų išspręsti ir nuolatinius 
ginčus galutinai pabaigti, 
Lietuvos ministerių kabine
tas priėmė Įstatymų, kuris 
nustato, kokių žmonių lavo
nus gali naudoti anatomijos 
institutas. Pagal jį, anatomi
jos institutui bus atiduoti 
lavonai šių žmonių: nusikal
tėlių, mirusių prieš įvykdy
mų mirties bausmės; nusi
kaltėlių, kurie miršta kalėji
me, jeigu jiems bausmė bu
vo didesnė, kaip šešių metų 
sunkiųjų darbų kalėjimas; 
nusikaltėlių, kurie ir nedaug 
nubausti miršta kalėjime, 
bet kuriais giminės, nei pa
žįstami nesirūpina. Paga
liau medicinos mokslui bus 
atiduodami lavonai tų žmo
nių, kurie patys būdami gy
vi duoda raštiškų sutikimų, 
kad jų lavonai butų atiduo
dami anatomijos institutui.

Sunkiomis ligomis ser
gančių žmonių lavonai ana
tomijos institutui nebus ati
duodami. Taip pat nebus 
atiduodamas joks lavonas 
politinio nusikaltėlio, nors 
jis mirtų ir kalėjime. Bus ati
duodami tik kriminalinių 
nusikaltėlių lavonai. Tsb.

kad prieš 400 metų Zarasų __Tnkili niiilrin vintu np/0”*1* Utoriį*. Pagal P. Bert vertė Tikėjimą Istorija. Parašė P. D. Chan-
Tlin^t^S iaii tiirein bažnvčia • A0Kiy PUIKIU V ietU ^e t DrA. Bacevicia. Knyga su daugeliu tepie de la Sausaye, Teologijos pro-
.luesuto Jau vureju Udz,iiyt.i<į. gu ma^pg — tarė JIS SUSI jau- [ paveikslų, zuvių, žmonių, medžių, ak- fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau- 
Todėl reikia manyti, kad jau • ft;np<1 ;p i;pnz cavn «nnau« me=U.totti ; trumpai, aiškiai irsupran- ki% Knyga didelio formato, 1086 pusi.

| MVU bUlidtarnai išaiškina gamtos istoriją. Chi- su daugybe paveikslų visokių tikėjimų
-3C1H JIS OUVO JJGTTl3ZaS miGb- ; ^£11*1)01 ZHrSSUS 03-Vftfjintl CagO, IU. 1903, pusL 209. Gražiuo- ? r»l«lrvim K!J7nrAi»i
slis. 1839m.yydžiųpavie-!Aleksandrovsku. ____
as buvo perkeltas i Zarasus. palydovai išaiškino, kad RU-!
iT nUO tada Zarasai, kaip ap- ■ gjjoj tokiu vardu miestelis tinka deklamacijoms ’'r dainavimui,
skrities nuėstas, pradėjo i jau earas liepė Za_ ( ------
pareisi augti. Bet dideliu įi-a§ug vadinti Novo-Aleksai!.

miestu nevirto, nes nėra arti

PASKENDO DU VAIKAI.
Pumpėnai, Panevėžio ap

skričio. Dudiškių kaime, iš
ėję vieni patys prie kūdros 
žaisti ūkininko Plučos vai
kai : Adolfas 5 metų ir Genė 
3 metų, Įkrito Į kūdrą ir pa 
skendo.

caro. se audimo apdaruose......................$1.50
Šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos

susirinkimuose.
16c.

ISPANIJOJ SOCIALIS
TAMS UŽDRAUSTI 

SUSIRINKIMAI.

GOLFO BOLĖ PER TELEFO
NO KNYGĄ.

geležinkelio.
Zarasų apylinkės yra ste- . 

lėtino grožio.
.raukiasi Aukštaičių kalnų 
šaka. Ši kalnų šaka nusitę- 
da iki Kamajų-Obelių. Čia

drovsku.
Dar viena

Antano Stebuklas. Dviejų vei-

, „ i 1® aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo-
Zarasų krašto iimas užima apie 2 valandas. .. 25c. 

Per apylinkę įdomybė, — tai Stelmužės Knr Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
- ąžuolas. Jis yra keliate tuk-

tancių metų senumo, bet VIS Kadd Ai Netikiu j Dievą? — Arba 
dar tvirtas ir galingas, šak-1

aukščiausias Pratkunų kai- pys ir šakos jo visai sveikos perskaityti. 64 pusL ............... 20c.
oas turi 241 metrų aukščio.; atrodo, kad tas milžinas “Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
Nuo kalnų žiūrint į plačius ’ ^r tūkstantį metų gyvens. ! Jonai rUva. Drama viename

. I Tsb.yvuliuojančius ežerus, ypač
/ašarą saulėtekio' arba sau- • . ■ -----------------
iėlydžio metu, matyti nepa-- ATSIŠAUKIMAS { ESPE- 
orasti gamtos grožio vaiz-!
lai, kokių visoj Lietuvoj ne-;
•asi. Ne be reikalo šis už- L

dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina............. ................................... $7.00
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

iustorijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu-I dus gydymosi, vaistus, iv^ų^

! akta, parašyta garsaus anglų rasti 
jninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. ............. .............................. 25c.

i

<ampis yra v adinamas Lie- perantininkaj, kaip ir Esperanto

Teorija, tai veikalas, kuris
D A KITIIUINVITC DPI CC i trumpai* ir aiškiais faktais parodo, 
KABI I lNlBlft.ua, Dfcl ta- !kaip iki šiol draugijos formos,
PERANTO PRITARĖJUS. . talizmas. Kaina ........................... 25c.

Brangus vienminčiai, taip es-! ***'

tuvos Šveicarija 
Ant Baltų ežero kranto

pritarėjai! Kreipiuos prie jus vi-
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ....................... . .............. .. 25c.

. . 7 skirtumo pažvalgų, praneš-,
(puse Kilometro nuo Z.ai a- damas jums džiuginančią nau-| Vieno akto farsas, labai juokingas 
ų) yra dideli švedų kapai, jienėię. kad Lietuvos esperanti-,ir P«««y™ui. Kaina .... He. 
?et šiandien jų žymių mažai ninkai — jų Sąjunga — pasiry- ’

dymų amatninkarr.s, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairų šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., poslapi; 392. 
Apdaryta ...................................... $3.06
Delko Reikia žmogui Gert ir f algyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
bo valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausinius suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mos. 
Kaina................................ ................. l5e.
Kunigą Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų hepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kikvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D? su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

Amerikos
talikų kunigas

—Arba kaip ka- 
Han3 'Schmith pa

Golfininkas Alex Ednie išva 
rė golfo bolę kiaurai per 500 pus 
lapių telefono knygą. Fofografas

Ispanijos vidaus reikalų 
ministeris uždraudė daryti 

Kai kurios Kinijos vietos,'Mitinius susirinkimus, so- 
ypač upių slėniai, yra taip cialistų ir monarchistų parti- 
tirstai apgyventos, kad atro-;joms, taip pat ispanų tauti- 
do tiesiog žmogus ant žnio- nio atgimimo draugijai.
gaus užsigrudęs. Iš mažyčių ----------------
sklypelių žemės turi pragy- BERLYNE PANAIKINTA 
venti didžiulės šeimos. Šiaip į “LIETUVIŲ GATVE.”
kokiu nors pašalinių uždar-( Berlyne yra buvusi Litau- spėjo nutraukti paveikslą kaip 
bįų beveik nėra. Priseina erstrasse, kas reiškia Lietu- tik toj akimirkoj, kuomet sviedi- 
dažnai ištisus metus misti‘vių gatvę. Dabar tas vardas nys išlekia kiton knygos pusėn, 
vien tiktai ryžiais, o labai pakeistas į Lasdehnerstras- Ore matyt da ir išmušti iš kny- 
dažnai ir tų pakankamai nė- se. &°s popieros sklypeliai.

oesimato. Mat, čia su šve- z0 jr vgi leisti savo organą; “La
lais buvo dideli mūšiai. toro Stelon” — “Lietuvos žvaig- 

1877 m. per turkų-rusų ka- ždę”; taigi ir mes Amerikos lie- 
•ą į Zarasus buvo atgabenta tuviai esperantininkai, kaip ir 
daug turkų. Tai paliudija Esperanto pritarėjai, o pasta
bia esantieji turkų kapai. rujų, kaip žinau, yra labai daug,

Didžiojo karo metu Žara- sulygr išgalės, tąjį tai-
sų apylinkėj buvo daug ko- krastuk3 Pyemti jį uzsirasy- 
nj. Iki Daugavpilio (20 ki- t.; jis y-ra tadzmmas dviem kai- 
iometnj) buvo visa žemė la- bom: Esperanto ir lietuvių; kai- 
eonais nuklota. Per karą Za- nu0,a P‘nlgal reikia pasiųsti 
rasai smarkiai nukentėjo, dolenuka amo adresu: Litoya 
nors dabar jau atsigavo ir ste o’ Eaunas, Ukmergės pi. 46, 
oadidėio butas 5, Lithuama, tai jis ir lan-
' -iom i kys ištisą metą. To laikraštuko1861—1863 m. sukilimuo- ,. išėjo jau du numeriai; jis yraše pasižymėjo dvi moterys , 
sarasietes. Viena jų Emilija 
Pliateraitė, savo žygiais pri-
Tiena franeuzų karžygę Joa- Brangus vienminčiai, taip es- lr5mPa S«u»«*s istorija, ragai pr
ną d Are. Ji su drauge Pru- perantmmkai, kaip ir Esperanto paveikslais senoviškų liekanų ir5-kiais 
sinskaite, tuoj po Raseinių pritarėjai, gal nekurie iŠ jus į- spalvuotais gražiais žemlapiais. 
sukilimo, vyriškai apsivilku- puolėte į abejonės pelkę kaslink
dos, raitos nuvyko į Dusetas pergalės Esparanto — jo Įsigy- 
ir čia kovo 17 d. sukėlė maiš- vendinimą kaip tikros tarptauti- 
tą prieš rusų valdžią. Rusi- nės kalbos. Nėra ko abejoti. At
jos vyriausybė sužinojusi a- minkim, kad visos didelės idėjos 
pie didelį sukilimą Lietuvoj isigyvendino ne į metą, kitą, bet 
pasiuntė iš Dinaburko ka- tankiai po ilgų kovu ir kentėji- 
riuomenės būrį sukilėlių mų. Taip yra ir su tarptautine 
malšinti. Rusų kariuomenė kalba. Esperanto, tiesa, turi 
sukilėlių buvo sumušta. Bet daug pasekėjų ir pritarėjų, bet 
vėliau sukilėliams pritrukus ne stoka ir priešų, kaip kiekvie- 
šovinių, atėjęs naujas rusų nai didelei idėjai. Todėl, nors po- 
kariuomenės būrys paėmė valiai, bet dirbkime be paliovos 
viršų ir sukilėlius išvaikė, ir nieko neatsižvelgdami žygiuo- 
Tada Pleteraitė parėjo į Ra- kime link to laiko, kada galėsime 
šeinių sukilėlių pulkus. Su- kalbėti Esperanto kalba. Manau, 
kilimą Lietuvoje numalšinus neprošalj bus pažymėti, kad Lie- 
Pliateraitė manė vykti Len- tuvoje jau baigiamas spausdinti 
kijon ir ten dalyvaut maiš- Esperanto-Lietuvių kalbos žody- 
tuose, bet sunkių žygių ir ii- das. Kam reikalingi yra vadovė- 
gos kelionės nuvarginta pa- liai Esperanto kalbos, gali prie 
simirė. manęs kreiptis.

UŽ dalyvavimą maištuo- K. Vidikauskas, 2833 Livingston 
se rusų vyriausybė apie 40 Street, Philadelphia, Pa.

plovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi....................... 10c.

žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 
šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

jo* paveikslų, 126 puslapiai, kai
na .........................................................60c.

Istorijos Soprati
iš proletariškos filosofijos. 

Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje 
įvairiausius nuotikius, tai perskaityk 
šitą knygelę. Kalba labai lengva. Kny 
ga protaujantiems darbininkams neap- 
kainuojama. Medega imta iš Greilieho. 

Z. Aleksa. So. Boston,
Sveikata arba tiesus ir trumpas kelias 

į sveikatą. Pamatinės žinios iš ana
tomijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,

i III. 1911, pusi. 339. Drūtuose audi
mo audaruose..............$2.50

Lietuvos Respublikos Istorija ir 
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, koris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.0f 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.51

formoje, 
guojamas.

puikiai reda-
Anarchizmas. Pagal Proudhono moks

lą, parašė d-ras Paul Elzbacher,
vertė Briedžių Karaliukas. South
Boston, Mass. pusL 29.....................10c.
Trumpa Senobės Istorija. Pagal prof.

Chicago. Gražiuose apdaruose .. $2.50

ir Straipsniai, šioj knygoj tel 
23 gražios eilės, daugybė straipsnių 

juokų, ir ti. Puikiai iliustruota.
95 pus. ............................................. 25c

WAUKEGAN, ILL.
LIETUVIŲ LAISVftS MYLĖTOJŲ 

VALDYBA, 1935 METAMS.

Jos. Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. Waukegan, III.

J. Kužinskas — pirm. pagelbininkas, 
821 Prescott st, Waukegan, III.

B. J. Masiliūnas — užrašų raiti 
818 — 10th Plaee, Waukegan, IU.

B. Dekšienė — tarti} raiti 
630 —8th St. Waukegan, IR

K. Vaitiekūnas — kasierius,
720—8th St, Waukegan, IR

Kasos Globėjai:
Emilija Kerhagis, Jurgis Petraitis.

K. Dambrauskas, M. Valentukonis.

J. Stočkus, Jurgis Jokūbaitis, 
būnaSusirinkimai būna paskatini kati 

vergą kežno mėnesio, vakara, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams St*., W*ukegan, IR

Byla Detroito Kataliką sa 
teis. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistažsi Su

61 pusL........................25e.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
Kaip jis gulėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tą? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigą argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ...................................................... 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda tt 
sekančią dalią: (1) Giria ir motorą 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................įOe.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės

tiki į visokius prietaras, 
to ti....................... ........... lie.
“KELEIVIS” •

So. Boston, Mm*.

lNlBlft.ua
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

Lietuvon Atvyko
Amerikos Lietuvių 

Ekskursija.
Kasmet j savo senąją tė

vynę Lietuvą atvyksta kelio
lika Amerikos lietuvių eks
kursijų. Beveik visos jos at
plaukia tiesiai j Klaipėdos 
uostą. Kiekvienos užsienio 
lietuvių ekskursijos atvyki
mas Klaipėdoje virsta tam 
tikra švente. Šįmet birželio 
7 d. atvyko pirmoji Ameri
kos lietuvių ekskursija, ku
rioje dalyvavo 66 amerikie
čiai. Ekskursantų laivą 
“Gripsholmą” juroje pasiti
ko Klaipėdos uosto laivai, 
kurie ekskursantus perkėlė į 
krantą.

Uoste Amerikos lietuvius 
sutiko Klaipėdos krašto val
džios ir kariuomenės atsto
vai, organizacijų nariai ir 
didelė minia žmonių. Orkes
tras grojo Lietuvos himną ir 
sutikimo maršus.

Per pietus, kuriuos geriau 
šiame Klaipėdos viešbutyje 
“Viktorijoje” surengė šau 
liai, buvo pasakyta daug 
sveikinimo kalbų. Tarp kitų, 
sveikino ir gubernatoriaus 
pavaduotojas Sakalauskas, 
kuris pažymėjo, kad Ameri 
kos lietuviai daug prisidėjo 
prie Klaipėdos krašto atva
davimo.

Po vaišių, atvykusieji A- 
merikos lietuviai aplankė 
žuvusių dėl Klaipėdos kraš
to atvadavimo paminklą, su
sipažino su Klaipėdos mies
tu ir kitą dieną išvyko į visus 
Lietuvos kampelius aplan
kyti savo gimtinių vietų. Da
lis atvykusių mano Lietuvo
je jau visam laikui apsigy
venti. Tsb

VIENUOLYNAS ATĖMĖ
VARGŠAMS DUONĄ.

Tarpučiuose, Mariampo
lės apylinkėj, yra apie 80 
vargšų šeimynų, kurios turi 
pasistačiusios savo bakūžes 
ant Tarpučių ūkininkų ir ki
tų piliečių sklypų. Bakuži- 
ninkų žmonos anksti pava
sarį sodindavo nuomotuose 
sklypuose rasodą, kurią par. 
davinėdavo turgavietėse 
šiek tiek uždirbdamos. Da
bar vienuolynas ištobulinęs 
rasodos sodybą, Tarpučių ir 
kitas neturtingas moterėles, 
sodinusias rasodą, visiškai 
nukonkuravo ir bent vienas 
trečdalis neturtingų bakuži- 
ninkų nemoka nuomų už 
sklypus tik dėl rasodos.

LIETUVIS NUSIŽUDĖ
NACIŲ KALĖJIME.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad nacių kalėjime Kara
liaučiuje pasikorė lietuvis 
Z. Žygaudas, kilęs iš Krako- 
niškių, Klaipėdos krašte. Jis 
buvo politinis kalinys. Ko
kios aplinkybės privertė jį 
nusižudyti — nežinia. Tik 
pažymėta tas, kad įvairus 
atsitikimai su Lietuvos pilie
čiais Vokietijoje dažnėja: 
sėdi kalėjime be pagrindo 
nuteistas Klebonovas; Spin- 
gis laikomas kalėjime^ be
veik jau metai ir jo byla yra 
tik tardymo stadijoje. Be to, 
sėdi suimtas Kazokas, Kun- 
caitis ir kiti; yra nušautas 
Mečialis ir Einikis, o dabar 
nesulaukęs teismo, Žygau
das rado tik vieną išėjimą iš 
Vokiečių kalėjimo—nusi-' 
žudymą.

ŠIAULIŲ FABRIKANTAS 
FRENKELIS DAVĖ 5,000 i 

LITŲ GINKLAMS.

Odų pramonininkas p. J. 
Frenkelis ginklų fondui pa
aukojo 5,000 litų. Tai stam
biausia auka Šiauliuose. i

Kas Galvojama Da
ryti Su Kiaulių Per

teklium.
Žemės ūkio rūmų surink

tomis žiniomis, dabar Lietu
voje yra užauginta apie 500 
tūkstančių eksportinių kiau
lių.- Į šią gamybos šaką yra 
įdėta daug kapitalo — su
šerti javai, pridėta daug 
darbo ir tt.

Bekonų kontingentas šį
met yra 150 tūkstančių 
kiaulių, į Sovietų Rusiją pa
ims apie 200 tukst kiaulių, turės didelės reikšmės Lietu-1X1X0 CIM1U VkAKKOVo J\1C* Ulių* • J • v • •
bet apie 200 tūkstančių kiau- ™laus, » uzslen.1.° Pohtl- 
lių nėra kur parduoti* Tai TarP į** ™osiamas ir
sudaro rūpesčio ne tik beko- 5Jlra0 nnkimų Įstatymas, 
nų augintojams, bet ir toms'1 kad seimo nnki-
staigoms, kurios bekonų bVs

ūkį organizavo, jį eksploa- jr.Paskelbtas dar siais me
luoja, varė propagandą be- Ul? lr metų pabaigoje į- 
konų gamybą plėsti ir tt. ^“”0 rinkimai. Tsb.

Kol kas dar nepradedama 
ūkininkus raginti siaurinti
bekonų auginimą, bet jau 
imtai galvoja dėl ateities. 

Yra dvi pagrindinės nuomo
nės; vieni siūlo numušti be
konų kainą ir ūkininkai pa- 
;ys nustosią bekonus hugin- 
:i. Antra nuomonė: į bekonų 
ūkį įdėtas didelis kapitalas 
(fabrikai ir organizacija), 
bekonų ūkis išplėstas ir ne
galima esą jo pirma proga 
sunaikinti. Šios nuomonės 
oalaikytojai įrodinėja, kad 
reiktų įvesti bekonų kontin
gentą vimą; gal būt, sudary 
ti individualines sutartis su 
bekonų augintojais, kaip 
dabar sudaro cukraus fabri
kas su cukrinių runkelių au
gintojais, ir mokėti tvirtas 
kainas, o kuris ūkininkas ne
turės sutarties, tas tegul au
gina, jei nori, savo atsako- 
mingumu. (Bekonus augina 
apie 75,000 ūkininkų.)

Kol kas neaišku, kuri 
nuomonė paims viršų ir 
kaip bekonų ūkis bus tvar
komas.

BAUDŽIA VISUOMENĖS 
IŠNAUDOTOJUS.

Lietuvoje prieš kurį laiką 
Įvairus fabrikantai užsikrė
tė taip vadinama “sindikatų 
liga.” Sindikatai pradėjo 
gaminti blogesnės rūšies 
prekes ir jas pardavinėti 
brangiau, negu anksčiau. 
Dabar kainų tvarkytojas ke
lis sindikatus jau išardė. Kai 
kurie sindikatininkai neno
rėjo klausyti kainų tvarky
tojo, užtai vieną sindikatą 
nubaudė 12,000 litų pabau
da. Tsb.

DVASIOS TURTAI KNYGOSE.
(PASKUTINIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS)

“Aušros” Knygynas galutinai likviduoja knygų biznį, šimtai tūkstan
čių knygų išparduodama už pusę kainos. Išpardavimas tęsis iki Rugpiu- 
čio-August 15 d. šių metų. čia knygų randasi visokiausio turinio ir visas 
jas galite gauti per pusę pigiau. (Tiktai pilną Lalio Žodyną—Lietuviškai 
Anglišką ir Angliškai Lietuvišką, parduodam po $12.00, jų visai mažai.)

Jeigu rasite šiame sąraše sau tinkamų knygų kviečiame tuoj užsisakyt 
ir prisiųskite tiktai pusę kainos kiek kad yra pasakyta prie kiekvienos 
knygos. Jeigu norite gauti pilną musų knygų sąrašą — prisiųskite 3 
centus, tuoj gausite musų knygų katalogą. Knygų užsakymai priimami
vien tik laiškais.
1. Kišeninis žodynėlis Lietuviškas Angliškas ir Angliškas Lietuviškas,

apdarvtas ...«■••••*•«... $1.25
2. Angliškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 231 ....................................... $1.25
3. Lithuanian Self Instruction—tor Americans to learn the Lithuanian

language. . .......... .501
4. Lietuviams Pasimokyti Anglų Kalbą, pusL 73.........................................50
5. Rusiškai Lietuviškas žodynėlis, pusi. 252.................................................... 75
6. Namų Daktaras. Parašė dr. Karalius. Pusi. 174, apd......................$2.00
7. Daktaras Namuose. PusL 160. .. s ...............................................................50
8. Sveikata. Paveiksluota, daktariška knyga, pusi. 339, apd..............$2.50
9. Naujas Pilnas Orakulas. Burta ir delnažinystės knyga, psl. 1,414 $3.00
10. Žinynas^ Visokių žinių knyga" pusi. 392. ........................................ $2.00

lietuvius, p. 290, apd. $2.00
**••■•. ........... $2.50 .

^BVBikslootcL .•••••••••••.. $5.00
14. Tikėjimų Istorija. PusL 1086, apd., paveiksluota. ....................... $8.00
15. Istorija Abelna. Prof. Viperio. Pusi. 498, apd. ............................ $2.00
16. Istorija Amerikos. Pusi. 364, apdaryta............................................ $2.00
17. Andersono Pasakos, pusi. 409, paveiksluota ...................... .. $2.00
18. Basanavičiaus Pasakos. Pusi. 335, apdaryta...................................$2.00
19. Iš Gyvenimo Vėlių bei Velnių, pusi. 470.............. , ..........................  $2.00
20. Raistas. Upton Sinclairo romanas iš lietuvių gyvenimo, psl. 335 $2.00
21. Bedievių šventraštis. PusL 1000, apd., paveiksluota knyga..........$5.00

čia visos sužymėtos knygos parsiduoda už pusę kainos; kiek jų kaina 
pažymėta prisiųskite tiktai pusę šitos sumos pinigų. Siųskite knygų už
sakymus ir pinigus šttuo adresu:

“AUŠROS” KNYGYNAS
SO. HALSTEO ST., CHICAGO, ILL.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina >1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, 156 Garden SU, Lawre«ee, Mass. 

Taipgi galima gaut tų knygų noordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.

*T*V*V*

PERKŪNAS UŽMUŠĖ
ARKLĮ IR PRITRENKĖ
VAŽIAVUSIUS ŽMO

NES.

Pasvalys. Birželio 6 d. ne
toli Pasvalio, kely, perkūnas 
trenkė į važiuojantį vežimą 
ir nutrenkė arklį ir vežime 
važiavusius: Lėlį Praną ir jo 
sūnų Mykolą. Arklys vietoj 
buvo negyvas, o žmonėms 
buvo mėginta suteikti pa
galbą, po ko nutrenktieji 
pradėjo atsigauti ir dabar 
jau baigia pasveikti.

LIETUVA RUOŠIASI
SEIMO RINKIMAMS.

Šių metų Lietuvos valsty
bės taryba ruošia visą eilę 
reikšmingų įstatymų, kurie

PERKŪNAS SUDEGINO 
NAMUS IR PINIGUS.

Cypėnų kaime, Vabalninko 
valse, sudegė nuo žaibo Pul- 
kauskienės triobos. Nors bu
vo subėgę apie 200 žmonių, 
bet neturint gesinimo įran
kių, nieko nepasisekė išgel
bėti. Po grindim įrengtame 
“banke,” sudegė 6,000 litų 
pinigais ir keliato tūkstančių 
vertės vekselių.

LIETUVOJE MAŽĖJA 
SVETIMŠALIAI.

1935 m. sausio 1 d. Lietu
voje svetimšalių buvo įre
gistruota 11,870, o birželio
1 d. jų buvo jau l(T,035.. 
—
PAŽINK SAVO KRAŠTO

GROŽĮ—ATSILANKYK

tVEMIAMOHOh UNUft
Pasaulio Lietuvių Kongresas

KAUNE, RUGPJŪČIO 11—17 d., Š-BL 
Atstovams in kongresą ir bendrai ke
leiviams in Lietuvą rekomenduojama 
sekanti išplaukimai iš New Yorko
Drottningholm .... Liepos 17 
*) Gripsholm .... Liepos 26 

NEW YORK—KLAIPĖDA 
Per Gothenburgų, Švediją 

Laivakorčių kainos Trečiąją klase 
Ten--------------------------- $97.50
Tai ir atgal------------- 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai.
•) Vykstą delegatai ir sportininkai, in 
viršminėtą kongresą iš Kalmaro at
plauks in Klaipėdą laivu Kastelholm. 
Platesnes informacijas teikia ir par
duoda laivakortes visi musų autori
zuoti agentai. Taipgi švedų Amerikos 
Linijos visi skyriai.
Swedish American Line 
10 State Street, Boston, Mass. 
21 State Street, New York, N. Y.

80. BOSTON

V. K. RAČKAUSKAS JAU KALĖJIME.Naujoji “Bonų Armija."

I

u. kurie tariasi žygiuoti į Wash- 
butu išmokėtas “bonusas.”

Čia matome būrį karo Veteran 
ingtoną ir reikalauti, kad jiems

VOKIEČIAI REIKALAU
JA KLAIPĖDAI TARP
TAUTINĖS KOMISIJOS.

Vokiečių telegramų agen
tūra praneša, kad garsusis 
Meyeris šiomis dienomis ir 
vėl “Klaipėdos krašto gy 
ventojų vardu” įteikęs nau
ją skundą signatarinių vals
tybių atstovams Ženevoje.

Savo skunde jisai rašo, 
kad per šiuos seimelio rinki
mus lietuviai vartosią labai 
smarkų terorą ir todėl reika
lauja, kad rinkimams butų 
sudaryta tarptautinė kontro
lė.

Be to, Meyeris dar reika
lauja ir kitų statuto numaty
tų dalykų, būtent: suteikti 
visišką organizacijų steigi
mo, susirinkimų ir spaudos 
laisvę, panaikinti neva ne
teisėtai kai kuriems asme
nims suteiktą Klaipėdos kra
što pilietybę ir visų pirmiau
sia panaikinti tautai ir vals
tybei saugoti įstatymą, nes 
jis numato dideles bausmes 
už autonominių teisių “gv

Tsb.mmą.

SUVAŽINĖJO ARKLĮ.
Ramygala. Šiomis dieno

mis netoli Ramygalos prava
žiuodamas automobilis su
važinėjo ūkininko Klemo 
Paleliuno, gyv. Naujasodės 
kaime, arklį.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir. j . . •
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir1 
Kultūrinės minties pastangomis Hei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTUR1NĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.

AMERIKIETIS. norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą. neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA .yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00.
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALAS 

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

PALESTINOJ APKŪLĖ
LIETUVOS KONSULA

TO SEKRETORIŲ.
Palestinos žydų oficiozas

“Haarec” (Kraštas) aprašo 
tokį dalyką: Lietuvos pilie
tis Bronius Kupertas susi
taupęs šiek tiek pinigų nu
važiavo Į Palestiną darbo 
j ieškoti. Kadangi jis nemo
ka nei anglų, nei žydų, nei 
kitų svetimų kalbų, tai dar
bo niekur negavo, o sutau
pąs greit išbaigė. Nuėjo Ku
pertas i Lietuvos konsulatą 
Tel-Avive pašalpos arba 
darbo prašyti. Čia gavęs nei
giamą atsakymą, užpuolęs 
ir smarkiai apkulęs Lietuvos 
konsulato sekretorių p. Val
kauską. Buvus iššaukta poli
cija, kuri Kupertą suėmus. 
Dabar Kupertas busiąs tei
siamas už triukšmo kėlimą 
konsulate ir už nelegalų įva
žiavimą Į Palestiną.

IR SENELIUS SKRIAU
DŽIA.

Petrašiūnai. Paimtas iš 
senelių prieglaudos, senelis 
Petras Vensevičius, apsigy
venęs pas ūkininką Stasį Me
deli nusiskundžia blogu už
laikymu. Prieglauda paima 
seniuką nebegalintį nieko 
dirbti ir perduoda ūkinin
kui, kur seniukas ir negalė 
damas turi dirbti.

vM

Už išeikvojimą pinigų buvu
sia Amerikos sandariečių 
vadas nuteistas 3 metams.

Birželio 8 dieną Kaune 
buvo sprendžiama antroji 
buvusio amerikiečio V. K. 
Račkausko byla dėl pinigų 
išeikvojimo būnant jam Pie
tų Afrikoje konsulu.

Jis išeikvojęs šias sumas:
(1) Paėmęs 2,000 litų pro

pagandai už Lietuvos tauti
ninkų valdžią.

Į (2; Paėmęs 4,631 litą 
avanso.

| (3) Paėmęs iš tūlo Goldi-
jno 29,250 litų persiųsti į Lie
tuvą, o persiuntęs tik 19,500 
litų; reiškia, apie 10,000 nu
kniaukė.

(4) Iš tūlo Segalino pa
ėmė 51,513 litų persiųsti į 
Lietuvą ir visus tuos pinigus 
pasisavino.

Svarbiausiais liudytojais 
šioje byloje buvo užsienių 
reik. min. admin. dep. di
rektorius p. Bizauskas ir bu
vęs konsulato sekretorius 

į Dudzinskas.
j Bizauskas antroje Rač
kausko byloje pareiškė ne- 
i palankių teigimų dėl teisia- 
įmojo: Račkauskas pinigi- 
įniuose dalykuose būdavęs 
i nepatikimas, netvarkingas 
j ir dėl to konsulato atskaito- 
imybė buvus pavesta jo sek- 
Įretoriui.
J Dudzinskas pasakojo teis- 
įme apie piniginius konsula- 
I to reikalus Piefų Afrikoje. 
[Liudytojas sako P. Afrikoje 
•gaudavęs algos mėnesiui 42 
•svarus ir gyvendavęs pusba
džiai. Konsulas Račkauskas 
• gaudavęs 58 sv. Konsului 
reikdavę iš tų pinigų daryt 
priėmimus ir kitas išlaidas. 
Tai neįmanoma buvę išsi
versti.

Kai dėl konsulo prasisko
linimo, tai buvę taip: Rač- 
Įkauskas savo vardu išnuo-
■ mavęs butą ir pasirašęs su- 
I tartį. Kai reikėję pamokėt 
kompensaciją, tai kredito- 

’riai kibę prie konsulo ir, ei-
■ nant vietos. įstatymais, Rač
kauskas varu buvęs pristaty
tas į teismą už užsienio rei
kalų ministerijos skolas...

Račkauskas pasiaiškino, 
kad Segalio palikimą iš jo 
pavogę ar kitaip kaip tie pi
nigai dingę. Jis sako tai vis

AR ROMOS
popiežius y™ Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms,
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai ią, devinto šimtmečio ir jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint sa visa katalikiškos bažnyčios praeitini.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam
sinamų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

tiek, nes aš atsakau ir noriu 
atsiskaityti (Račkauskas yra 
susitaręs su užsienio reikalų 
ministerija ir valstybės kon
trole trukumus padengti ir 3 
ratas jau sumokėjo). Blogos 
valios neturėjęs ir prašo iš
teisinti.

Jo gynėjas adv. Tomau 
taip pat neįžiūri blogos va
lios Račkausko veiksmuose. 
Čia esąs civilinis dalykas. 
Pagaliau, kodėl keliama by
la Račkauskui, kuomet kiti 
daugiau apsivogę? Prašo 
teisiamąjį išteisinti.

Račkauskas pripažintas 
kaltu ir nubaustas 3 metus 
šunaujų darbų kalėjimo. Be 
to, iš Račkausko priteistas 
valstybės iždui civilis jieški- 
nys 58,000 litų.

Būdamas Amerikoje p. 
Račkauskas atakuodavo per 
“Sandarą” musų “Keleivį,” 
kam šis atmušdavo savo 
spaustuvėj lenkams dienraš
tį ir už tai gaudavo užmokėt. 
“ ‘Keleiviui’ pinigas nesmir
da,” sakydavo Račkauskas. 
Dabar matome, kad ir pa
čiam Račkauskui “pinigas 
nesmirda.” Skirtumas tik 
tame, kad “Keleivis” teisin
gai gaudavo atlyginimą, o 
Račkauskas turi bėdos.

ŠVENTOJ LIETUVOJ
DŪKSTA PERKŪNAS.
Turbut niekur kitur per

kūnas nepridaro žmonėms 
tiek nelaimių, kiek jis pri
daro dievobaimingiems ka
talikams šventoj Lietuvoj.

Štai, Gervėnų kaime, Ve
liuonos valsčiuje, Rapolui 
Kazakauskui perkūnas sude
gino tvartus ir užmušė tely-vrocią.

Rukščionių kaime, to pa
ties valsčiaus, pas Jurgį Vai
vadą perkūnas sudegino 
tvartus ir vieną avį.

Išrodo, kad kuo daugiau 
žmonės neša kunigams au
kų, tuo daugiau juos Dievas 
baudžia.

Urugnay’aus Lietuvių Darbininkų 
Socialistinės Minties Laikraštis

“Naujoji Banga"
Išeina du kartu per mėnesį. Lai

džia Urug. Soc. Part. Liet. skyrius.
“NAUJOJI BANGA Suv. Valstijo

se ir Kanadoje kainuoja 1 doleris.
Adresas: N. BANGA

C. Paraguay No. 1480,
MONTEVIDFO. URUGUAY.
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Vietinės Žinios
VAGYSČIŲ ORGIJA MIE

STO LIGONINĖJE.

turtas vagiamas 
išvežamas trokais.

Šį panedėlį Bostono dien
raščiai pirmutiniuose pusią 
piuose išspausdino didžiau
siais antgalviais skandalą 
apie tai, kaip miesto ligoni
nėj yra vagiami ir eikvojami 
piliečių pinigai.

Bendrai, šitoj visuomenės 
įstaigoj nesą jokios discipli
nos nei kontrolės. Kiekvie
nas politikieris, kuris tik tu 
ri miesto valdžioje kokį nors 
urėdą, jaučiasi esąs “bosas” 
ir reikalauja, kad ligoninė jo 
įsakymus pildytų. Jeigu jis 
turi kokį prasigėrusį sėbrą, 
kuris nori algos be darbo, 
tai siunčia jį miesto ligoni
nėn ir reikalauja, kad tenai 
butų jam duota vieta. Tą 
daro net paties majoro ofi
sas. Todėl miesto ligoninė 
esanti prikimšta visokių tin
ginių ir girtuoklių, kurie ne
dirba jokio darbo, bet ima 
geras algas. O tas algas pi
liečiai turi sudėti mokes
čiais. Kas negali mokesčių 
užsimokėti, politikieriai ati
ma iš tokio namus ir parduo
da, kad turėtų pinigų savo 
sėbrų algoms.

Negana to, ligoninėj eina 
didžiausios vagystės. Veži
mais yra vagiamas maistas, 
rakandai, indai, patalinės ir 
kitokie dalykai. Nelabai se 
nai vienas tarnautojas sugrį
žo iš miesto ligoninėn apie 
11 valandą nakties ir paste
bėjo, kad kieme stovi trokas 
prikrautas vario vielų elekt
ros laidams, ir trįs politikie
rių sėbrai jau ruošėsi vežti tą 
medžiagą kur nors parduoti. 
Šiomis dienomis buvo pa
vogtas 90 galionų įtalpos 
alumijaus katilas. Jam iš
vežti reikėjo didelio troko, 
bet niekas nematė, kaip jis 
buvo išgabentas.

Keli mėnesiai atgal ligo
ninėj buvo įtaisyta nauja 
virtuvė. Vieną rytą pasiro
dė, kad išplautos visos švino 
paipos, kuriomis ėjo šaltas 
vanduo virtuvėn. Iš viso bu
vo išpiauta ir pavogta 125 
pėdos švino vamzdžių. Joms 
išvežti irgi reikalingas buvo 
didelis trokas, bet vagių nie
kas nematė, nors ligoninė 
pilna žmonių, apie 1,900 tar
nautojų.

Nelabai senai politikie
riai pastatė už piliečių pini
gus puošnų muro namą ligo
ninės viršininkams ir pri
pirko puikiausių baldų tam 
namui įrengti. Už kelių die
nų išnyko beveik visi baldai. 
Išvogtos buvo metalinės lo
vos, kėdės, brangus kilimai 
(karpetai), stalai, lempos ir 
kitoki dalykai.

Vienu laiku prapuolė 50 
paduškų, kitą sykį 55 paduš- 
kos. Paklodės, antklodės, 
impilai ir kiti lovų patiesa
lai vagiami šimtais. Iš chi
rurgijos departamento pa
vogta 2 mikroskopai, o iš 
vaikų skyriaus trečias mik
roskopas išneštas. Tie in
strumentai kaštuoja pilie 
čiams po $200 ir visi trys bu
vo pritvirtinti prie suolų ge
ležinėmis grandimis. Viskas 
nuplauta, išlupta ir išnešta, 
Mėsa vagiama vežimais, 
degtinė bačkomis. Spauda 
pradėjo reikalauti, kad šitai 
vagysčių orgijai butų pada
rytas galas.

SLĖPĖ KUNIGO WEST- 
LAKE’O AREŠTĄ.

Ji* buvo dukart suimta* už 
girtą važiavimą ir dabar 

pabėgo nuo teismo.
Dabar tik išėjo aikštėn, 

kad apie dvi sąvaites atgal 
Bostone buvo du kartu sulai
kytas giltas automobilium 
važiuojant kun. Ralph J. 
Westlake, bet viskas buvc 
paslėpta ir spaudoje apie tai 
nebuvo nei vieno žodžio 
Tas paaiškėjo tik dabar, kai 
jis prasišalino nuo teismo ir 
kai teismas įsakė užgriebti 
•o pinigus banke, kuriuos jis 
buvo užsistatęs kaipo kauci
ją iki teismo.

Kun. Westlake nėra vieti- 
įis “dūšių ganytojas.” Jis 
buvo atvažiavęs į Bostoną 
lutomobilium iš Ohio valsti
jos. Važiuojant jam per Bos
tono priemiestį Brookline’ą 
oolicmanas pastebėjo, kad 
automobilis zigzaguoja lyg 
r girtas. Jis buvo sustabdy
mas. Pasirodė, kad ne auto
mobilius giltas, bet šoferis 
mato jau du keliu ir nežino 
kuriuo važiuot.

Už važiavimą automobi- 
ium pasigėrus, įstatymai 
Massachusetts valstijoj ast
rai baudžia. Tačiau su kuni
gėliu buvo ‘apsieita labai 
švelniai. Teisėjas paleido ji 
už $20 ir šis dalykas taip 
dailiai užglostyta, kad kuni
go vardas nei vienam laik- 
ašty nepasirodė. Mat, tokie 

dalykai žemina dvasiški jos 
autoritetą žmonių akyse, o 
buržuazinei valdžiai tas au
toritetas labai reikalingas.

Tačiau neišėjo 24 valan
dos, kaip to “tėvelio” auto
mobilius vėl pradėjo važiuo- 

skersas. Kun. Westlake 
vėl pateko į teismą. Įstaty
mas reikalauja, kad antru 
kartu suimtas girtas važiuo
tojas būtinai eitų kalėjiman. 
Vienok “dvasiškai asabai” 
ir vėl buvo parodyta favori
tizmo. Jis buvo paleistas na
mo, tik turėjo palikti savo 
rankinę knygutę, kaip užti
krinimą, kad ateis į teismą, 
kuomet jo byla bus klauso
ma. Bet kunigas neatėjo. Jis 
paliko policijos rankose sa
vo naują automobilių, paliko 
teisme savo bankinę knygu
tę ir pabėgo. Tik dabar tei
sėjas gavo nuo jo telegramą 
iš Niagara Falls, New Yorko 
valstijos, kur sakoma: “Pa- 
naikinkit tuos įkirius kalti
nimus prieš mane. Pabaudą 
iš mano kaucijos pasiimkit, 
o likusius pinigus prisiųskite
man.”

Teismas nutarė pasiimti 
visą jo kauciją, $1,600, nes 
jis sulaužė sutartį ir pabėgo. 
Ir tik dabar šitas skandalas 
pateko į spaudą.

Šis incidentas yra įdomus 
tuo, kad aiškiai parodo, kaip 
vyriausybė slepia kunigų 
blogus darbus.

Bostono gyventojams rei
kalaujant, politikieriai le-

000 namų politikierių
džia yra atėmusi už įsom*-; Sekanti nedėldienj Bosto-, 
cius, sako Biru. Bet politi- no lietuvių radio pusvalan- 
kieriai to nepaiso. džio programa bus tokia: j
.. . ~ gros Povilo Merkelio orkest-
Lietunai išgelbėjo Nortono ra iš So. Bostono, solo ir due- 

ežere du skenduoliu. jįą dainuos p. Marijona Zavi- 
Pereitą nedėldienj ant šienė ir p. Petras Banlis, a- 

Nortono ežero buvo išvažia- budu iš Bostono. Pianu pri- 
usios kelios Bostono lietu- tars p. V. Minkienė. Pradžia 

vių šeimynos. Bagočiai su 9:30 vai. ryto. Nusistatykit 
Michelsonais persikėlę ant savo imtuvus ant 830 kilo- 
jražios salos po žaliomis pu- eiklių. i
iimis piknikavo su vaikais. Radio klausytojai yra pra-! 
‘Keleivio” redaktorius įko- šomi parašyti laiškų šiuo ad- 
•ęs valtį ežere meškeriavo. resu: WHDH station, Lith-! 
staiga pasigirdo šauksmas: uanian Program, Boston, 
‘Help! Help!” Visi sužiuro

i tą pusę. Pasirodė, kad vie-*

VAKACIJOS

'^'ORDERI!
Ar tari galvoje hm ypatingą vakaciją. ar kelione sąvaitės pabaisoje? J 
Kalaus, Provinciją ar Juras pakraitj? Ižaitampymei, raudą ar draugiagą? 
Ar jąs žreatė bos trumpa ar ilga? Kolties vakaruos pageidauji, tai atrasi 
knygelėse, kurios yra sužymėtos apačioje. jose aprėžoma ir paveikslais 
parodoms jvairamai ir gražumai Vasaras amta Massadrasette apielinkėse.
knygelėse narstoma kaip galite suglaust tuziną žveaėią j vieną vakaciją, 
nuo kalną j pajarj viena diena. Arba surast ideališką vietą sąvaitei, 
nėšiui, ar visai Vasarai.

GYDYTOJŲ ADRESAI

TeL Trobridge *330.

Dr. John Repshis
(BV9TS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir *4

NedėUemie ir ivsatedieniab mm 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET 

Iaaraa at arti Central akv, 
CAMBRIDGE, MASS.

ia eldija (canoe) apvirtusi 
dugnu aukštyn, o du žmo
nės puškoja vandeny, mė
gindami įsikabinti į jos šo
nus, bet nėra už ko nusi- 
sverti, šlapios rankos nuo 
slapių šonų nuslysta, o su
kritę į vandenį žmonės plau. 
kti negali ir jiems gręsia pa
vojus. Buvo da kelios kitos 
eldijos netoli, bet jos greitai 
pasitraukė šalin, nes bijojo, 
kad skenduoliai ir jų neap- 
verstų. Tos rūšies valtelės 
labai greitai apvirsta.

Pakėlęs savo valties įkąrą, 
‘Keleivio” redaktorius lei
dosi irtis skęstančių gelbėt. 
Ir abudu skęstančiu įtraukė 
i savo valtį. Tuo tarpu pri
buvo ir p. Alekas Reynolds, 
o. Šidlauskienės brolis su sa
vo žmona, kurie taip pat ne
toli irstėsi. Bet skenduoliai 
jau buvo ištraukti ir Michel- 
sonas išvežė juodu į krantą. 
Jeigu ne pagalba, abudu bu
tų nuskendę.

Moterims ir vaikams, žiū
rint nuo salos, buvo daug 
“eksaitmento.”

$25 pabaudos už arklio 
mušimą.

Gyvulių globos draugija 
apskundė tūlą Peterį Fe 
ir pristatė 3 liudininkus, 
jis skaudžiai mušė savo ark
lį. Teismas jį nubaudė užtai 
$25. Ot, butų gerai, kad šita 
gyvulių globos draugija pra
dėtų rūpintis ir darbininkų 
globojimu, kuomet jie ap
skelbia kapitalistams strei
ką. Streikierius policija kar
tais muša daug žiauriau^ ne
gu arkliai būna mušami. Ne
tik muša, bet dažnai da ir 
šaudo ir gazinėmis bombo
mis svaido.

Visuomenės pinigų eikvoto
jai švaistosi.

Massachusetts mokesčių 
mokėtojų draugijos pirmi
ninkas Bird paskelbė protes
tą prieš politikierius, kurie 
leidžia vis daugiau ir dau
giau įstatymų visuomenės 
pinigams eikvoti. Nežiurint 
kad ši valstija turi jau $23,- 
000,000 deficito, kad fabri
kai ir biznieriai bėga iš šios 
valstijos nuo nebepakeliamų 
mokesčių, gubernatorius 
Curley dar pradėjo spirtis, 
kad reikia $35,000,000 pa
siskolinti ir tą paskolą su-

Bostonan atvyko gauja 
vagių.

Bostono policija sužinojo, 
kad šiomis dienomis čionai 
atvyko iš Vakarų gauja va
gių, kurie užsiima vyriškų 
drapanų vogimu iš krautu
vių. Vienas išsirenka naują 
siutą ir užsivelka jį pamie- 
ruot Tuo tarpu jo sėbras pa
sišaukia pardavėją pas save,
o pirmasis ^u nauju siutu iš
eina laukan. Policija sako, 
kad tie vagys turi susiorga
nizavę didelį sindikatą, ku
ris užlaiko drapanų kratu- 
ves ir tose krautuvėse vog
tas drapanas parduoda. To
kių krautuvių esą Clevelan- 
de, Rochestery, Buffaloj, 
Detroite ir Akron, Ohio.

Pavogė alaus bačką, bet 
rado vandenį.

Quincy miestely anądien 
stovėjo trokas su alaus bač
komis. Alaus mėgėjai nukė
lė dvi bačkas žemėn, įsidėjo 
jas į savo vežimą ir nudumė 
kur jiems reikia. Bet jie ap
sigavo, nes ąįaus bačkose 
buvo vanduo.

PUIKLAI ĮRENGTA 
LIETUVIŲ

KAFITERIA
249 BROADWXY, 

South Bostone.
Smagi Vieta Pasivaišinti. 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių. 
Visokio Alaus, Degtinės, 

Vyno, Krupniko ir etc. 
Gera miera, puikus patarna
vimas. Vakarais, specialiai 
paruošiami užkandžiai.

Puikų patarnavimą užtik
riname. Vieta gražiai įreng
ta. Prašome visų užeit pas 
mus paviešėti. Savininkai:

ANTANAS YVOŠKUS, 
ADOMAS STANKUS.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PBOVAS 

Daro visos legalius dokumentas 
317 E STREET 

(Kampas Broadmay)
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 2732 
Namą: Talbot 2474.

Legislatura išleido įstaty
mą, kuris draudžia elektros 
ir gazo kompanijoms užda
ryti šviesą tokioms beturčių 
šeimynoms, kuriose yra ser
gančių ligonių. Šeimyna turi 
pristatyt kompanijoms dak
taro paliudymą, kad jos na
muose yra ligonis.

Vaisių pardavėjas Prober 
pranešė policijai, kad va
žiuojant jam gatvėkariu, 
tarp Haymarket skvero ir 
Charlestowno plėšikai at
ėmė iš jo $2,500.

PIKNIKAS.
Liepos-July 7,1935, nedė

lioję, Lietuvių Tautiškame 
Parke, Montello, Mas*. įvyks 
puikus piknikas. Rengia So. 
Bostono ir Cambridge’aus 
Moterų Ratelis.

Trys brangios dovanos 
bus duotos tiems, kurie eida
mi į parką gaus įžangos lai
mėjimo bilietus:

1. Radio, verte* $50.00.
2. Stalo Lempą, vertė* $50.

■ - 3. “Keleivį,” 1 metam*.
Bus užkandžių ir gėrimų, 

taipgi labai gera orkestrą 
grieš lietuviškus ir ameriko
niškus šokius.

Autobusus galėsite gauti 
prie 2 Atlantic st, So. Bosto
ne, liepos 7 d. 11 vai. ryte, 
bet turite pranešti dviem 
dienoms iš anksto kurie va 
žiuosite. Bilietas į abi puses 
60 centų. KOMITETAS.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

8TT7DSBAKEB AUTOMOBILIŲ 
TE TROKŲ AGENTŪRA. 
Kalnas SteMtlaai Pigios.

Dideli pagerinimai ir

Massachusetts Poilsių Kapitalas—Tautos Žaisi 
Knygelės pagelbės junm ausiplenuot Vi 
linksminimą dienas OM Bay State.

avietė.

• &M MUi Vilnają Mnį Ingimiai Raaperki

MASSACHUSETTS
RECREATION’S CAPITAL

SECRETARY OF THE COMMONMEALTH, Stote* 
BOSTON, MASSACHUSETTS.
Malonėkite

□MASSACHUSETTS PICTORIAU AS- 
tuonių puslapių tabletas. Vietos veik
smų ir vaizdų. Beeortų ir heliu pilnas
dirrktoriusi.

□ YOUR SUMMER OR ALL. YEAR ES
TATE OR COTTAGE IX MASSACHU
SETTS.

□ 1933 AUTOMOBILE ROUTE MAP. 
Vėliausią Kelių Mapą. Tinkamiausią 
motoristams.

Vartos 
Adri

Ke-340)

DOVANAI LITERATŪROS, žemiau pažymė
□MASSACHUSETTS—THE SPORTS. 

MAN'S PARADISE. Golfų laukus, 
yachtų kliubua, airportus, karus etc. 
Vėliausią sportų kalendorių.

□jCOLONIAL MASSACHUSETTS. Is
torines vietas ir interesingiausius 
apielinkes.

□MASSACHUSETTS — ITS INDUS
TRIAL AGRICULTURAL. and ECO- 
NOMIC RESOURCES.

gislaturoj pradėjo rūpintis krauti ant visuomenės pečių, 
apie prašalinimą Elevated O visuomenė jau ir dabar 
struktūros nuo Forest Hills taip apkrauta mokesčiais, 
iki Sullivan skvero. Pinigų kad namų savininkai nebe- 
tam tikslui norima gauti iš gali išsimokėti ir išsižada

savo namų. Jau dabar 60,-

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS
RŪPESTINGAS IR GERBTINAS 

Patarnavimas Laidotavėse. 

148 Columbte Street, 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas Ofiso: TRObridge 7880 
Gyvenimo: TRObridge 8434

Taipgi Aatomobilius ir 
Hdirbysėią.

Peter Trvėiekas k , ( 
Jae KapoėiaMS — savininkai.

Takyma k dernsaatravimo vieta: 
1 HAMLIN STREET

Kamp. East Hfltth St. 
90. BOSTON, MASS.

•«<

’' ’V'

21228
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare,
107 8UMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

DR. J. LANDŽIUS
SEntOUU

Ofiso valandos:
Nuo 2-4 po pietų,
Nuo 7-9 vakare. 

Telefonas: So. Bestos 2712 
534 BR0ADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
BOSTON 2871

Nervą Ligą.
Vai aus 9 ryt iki 7 vi 
NedRiom, nuo 10 ryt Bd L

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS: Nuo 9 ari 12 toeaą

Automobile Legal Asso- 
ciation, prie kurios priguli 
virš 30,000 narių, pakėlė 
smarkų protestą prieš gub. 
Curley planą. Gubernatorius 
padavė legislaturai sumany
mą, kad $35,000,000, kuriais 
manoma finansuot viešųjų 
darbų projektą, galima su
kelt pakėlus taksus ant geso- 
lino. Bet gesolino taksai jau 
ir dabar 4c. ant galiono.

Roxbury apiplėšė “pan- 
šape.”

Warren gatvėj, Roxbury, 
du banditai užpuolė “panša- 
pę.” Savininką Osborną jie
du uždarė užpakaliniame 
kambary ir tuomet pradėjo 
rinktis vertesnius daiktus. 
Susirinko už $2,000 auksi
nių daiktų, iš stalčiaus pavo
gė $400 gatavų pinigų ir pa
bėgo.

M Nuo 2 Bd » vi 
NEDCUOMIS: 
iki 1 v.

tik

Seradomio Bd 12 
Ofisas “Ksidvio” ašiai

881 BROADWAY, tarp C k D i 
SO. BOSTON, MASS.

Jofai J. Grigalus
(GRIGALIŪNAS)

ADVOKATAS
3, 598 East Broadtray, 

SOUTH BOSTON, MASS.
TeL S. B. 1761. 

Residesce: 16 Thomas Parfc.
TeL S. B. 1043.

A. J. N AM AUSY
Real Estate dh Insurance

414 W. BROADWAT, 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office TeL So. Boston 0948.
Res. 251 Cbestaut Avė., 
Jamaiea Plaiu. Haas.

Res. Tel. Jamaiea 1028-M.

TeL UatomsHr MM

Dr. Susan 
Glodienes-Currg

lietuve DENTISTE 
VALANDOS: 9-8 k 7-9.

678 Massachusetts Ava*
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo I. Podder
Si

PARKVVAY AUTO 
SERVICE
and F1LLING STATION 
TOMl <*•*—• T 

Jeign norite, kad 
bilius ilgai laikytą, dadot 
syt mums. Darbas geras, 
pridnams . Jeigu 
karas gerai trauktą, imkite gi 
liną pas mus.

VIKTOR VA1TA1T18 
415 OM Coleay Avo^
SO BOSTON. MASS.

To»of<

Trisienei Sol Boston 4488

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

pagal reikala- 
ant visokių kapinių.

Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi-

W.
80. BOSTON, MA88.

1<
MONTELLO. MASS 
TA Brackteą 4110

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų 

revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios fc kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis ysa padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo,, kaip , 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo; 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuria jmiviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidauiT-
Kaina ...........................................................$1.00
Drūtais audeklo apdarais .................... $1.25

253
KELEIVIS

Sa

istos Vyriškų ir Moterišką 
taipgi Kraujo ir Odos.

nao 18 iki 12 
ano 2 iki 4, aae 7 flri 8
282 HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MASS.
TA

LIETUVYS

OPTOMETRISTA8

Išegzaminuoju An, 
akinius, kreivas akis atitiesina 
ir amblyopiikoae (aklooej 
se sugrąžinu
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, G a 
447 Breadway, So,

DR.MARGER1S
Gydytojas ir

▼alsatoe: 18—2

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, QX.

Tat Boolavard 8483

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

vMUą Teistą Ir
Gydaoiią. Nuo Patrūkimo, KoSubo, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va-

koje geriausias patarnavimai Ir 
teisingas patarimas. Vaistui na- 
siunėiam ir per paitą. Atminkite

D. CABIT, (Reg. Aptiekertae) 
188 DORCHESTER STREET 

Kempei Breedvay 
SOUTH BOSTON, MASE. 

TeL S« Borise 2829,2172 Ir 2199




